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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2016/9369

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                                Ö. ÇELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9351

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                 İ. YILMAZ                                    M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                 N. AĞBAL

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 28 Ekim 2016 – Sayı : 29871



Karar Sayısı : 2016/9367

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                 İ. YILMAZ                                    M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                                 N. AĞBAL
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/765

27/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/766

27/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2016/767

27/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                      Fikri IŞIK

                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı
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SINIR TESPİT KARARLARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/739

27/10/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/740

27/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/741

27/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:
Rize İli Merkez İlçeye bağlı Çaykent Beldesinin isminin “Salarha” olarak değiştirilmesi,

5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

—— • ——
İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/742

27/10/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:
ARAMA VE KURTARMA TEKNİSYENLİĞİ SINAV, ATAMA, GÖREV VE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

teşkilatında bulunan Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrosuna atanacaklarda aranacak nite-
likleri, bu kadro için yapılacak sınavın şeklini ve uygulamasını, Arama ve Kurtarma Teknis-
yenlerinin atama, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatında

istihdam edilen Arama ve Kurtarma Teknisyenlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum

Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci ve Ek 1 inci madde-
sine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arama: Afet ve acil durumlarda afetzede veya kazazedenin yerinin belirlenmesine

yönelik yapılan çalışmaları,

28 Ekim 2016 – Sayı : 29871                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



b) Arama ve Kurtarma Teknisyeni: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatı
kadrolarında görevli olarak yurt içinde veya yurt dışında afet ve acil durumlar ile sivil savunma
hizmetlerinde profesyonel arama ve kurtarma hizmeti veren ve insani yardım çalışmalarını yü-
rüten personeli,

c) Başarı puanı: Sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalamasını,
ç) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
d) Birlik müdürlüğü: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüğünü,
e) Birlik müdürü: Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürünü,
f) Branş: Arama ve kurtarma hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan

özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren kentsel arama ve kurtarma, doğada arama ve
kurtarma, suda arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma ile KBRN gibi hizmet alanlarını,

g) İl müdürlüğü: İl afet ve acil durum müdürlüğünü,
ğ) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,
h) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
ı) Kurtarma: Afet ve acil durumlarda yaralı olan ya da hayati tehlikesi bulunan, kendi

başına kurtulamayan afetzede veya kazazedenin bulunduğu yerden güvenli bir yere alınmasını,
i) Kurul: Arama ve Kurtarma Teknisyenliği sınav kurulunu,
j) Sınav: Arama ve Kurtarma Teknisyenliği uygulama ve sözlü sınavını,
k) Sınav puanı: Uygulama sınavının yüzde altmışı ile sözlü sınavın yüzde kırkı esas

alınarak hesaplanan puanı,
l) Sözlü sınav komisyonu: Sözlü sınavının yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi

amacıyla kurulan sınav komisyonunu,
m) Uygulama sınav komisyonu: Uygulama sınavının yapılması ve sonuçlarının değer-

lendirilmesi amacıyla kurulan sınav komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınavı

Sınav
MADDE 5 – (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, KPSS sonuçlarına göre, il müdür-

lüklerinin, kadro ve ihtiyaç durumları ile atama kontenjan sayıları doğrultusunda Başkanlık ta-
rafından uygun görülen zamanlarda açılacak sınav ile alınır.

(2) Sınav, Başkanlıkça yapılacak uygulama sınavı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşa-
madan oluşur.

(3) Sınava, alım yapılacak her il için ayrı ayrı belirtilen kadro sayısının beş katına kadar
aday çağrılabilir. KPSS (B) grubu sonuçlarına göre başvuran adaylardan her il için en yüksek
puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit pua-
na sahip adaylar da sınava çağrılır.

Sınav duyurusu
MADDE 6 – (1) Sınava katılma şartları, sınavın yapılış şekli, alım yapılacak il ve kadro

sayıları, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim dalları ve kontenjanları, son
başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı
ve içeriği ile ilgili hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce Resmi Gazete, Devlet Personel
Başkanlığı ve Başkanlığın internet adresinde ilan edilir.
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Sınava katılma şartları
MADDE 7 – (1) Sınava başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde

belirtilen genel şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B) grubundan giriş

sınav duyurusunda belirtilen puan düzeyinde asgari puana sahip olmak,
c) Başkanlıkça ilanda belirtilen veya bunlara denkliği kabul edilen bölümlerden mezun

olmak,
ç) Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmak,
d) Sınav ilanında belirtilecek sürücü belgesine sahip olmak,
e) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde

en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre bo-
yunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla
fark olmamak,

f) Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak,
g) Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini

yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak,
ğ) Başkanlıkça ilan edilecek arama ve kurtarma hizmetinin gereği olan diğer özel şart-

ları taşımak.
Başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekli
MADDE 8 – (1) Sınava katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Başvuru formu,
b) Diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
c) KPSS (B) sonuç belgesi çıktısı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
d) Her türlü coğrafyada, fiziksel koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevi

yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye ve fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel herhangi bir
engeli olmadığına dair yazılı beyanı,

e) Sınav ilanında istenen sürücü belgesinin onaylı örneği,
f) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyanı,
g) Başkanlıkça arama ve kurtarma hizmetinin gereği olarak istenebilecek diğer belgeler.
(2) Adaylar, sınav ilanında belirtilen iller arasından atanmak istediği ili başvuru for-

munda belirtmelidir. Adaylar, sadece başvuru formunda tercih ettiği il için yapılacak sınava
girecek olup ikinci bir tercihte bulunarak başka bir il için açılan sınava giremez.

(3) Adaylardan istenen belgelerin Başkanlığa en geç sınav duyurusunda belirtilen tarih
ve saatte, elden veya posta yoluyla ya da sınav duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik or-
tamda teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlıkça
tasdik edilir. Posta ile başvuruda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneği Başkanlığa
gönderilir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dik-
kate alınmaz.

Ön incelenme ve adayların sınava kabulü
MADDE 9 – (1) Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenir. KPSS (B)
grubu puan sıralamasına göre sınava katılabileceklerin isim listesi her il için ayrı ayrı olmak
üzere Başkanlığın internet adresinde ilan edilir.
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(2) Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede sınava katılma
şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sı-
navları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

Kurul ve komisyonlar
MADDE 10 – (1) Uygulamalı ve sözlü sınavların düzenlenmesi, izlenmesi, denetlen-

mesi, sonuçlarının onaylanması, sınav puanı ile başarı puanının belirlenmesi ve ilanı işlemleri
sınav kurulunca yapılır.

(2) Kurul, Başkan veya Başkan tarafından belirlenen Başkan Yardımcısının başkanlı-
ğında Müdahale Dairesi Başkanı ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı olmak üzere üç kişi-
den oluşur. Ayrıca Başkan tarafından iki yedek üye belirlenir.

(3) Kurul tarafından sınav ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere uygulama ve sözlü
sınav komisyonları oluşturulur.

(4) Kurul ve komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(5) Kurul ve komisyonların başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eş-

lerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının
katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(6) Kurulun ve komisyonların sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığı tarafından yürütülür.

Uygulama sınav komisyonu
MADDE 11 – (1) Uygulama sınavı ve sonuçlarının değerlendirilmesi uygulama sınavı

komisyonunca yapılır. Gerektiğinde birden fazla komisyon kurulabilir. Kurulan komisyonlar
birden fazla il için uygulama sınavı iş ve işlemlerini yürütebilir.

(2) Uygulama sınavı komisyonu, Kurulun teklifi, Başkanlık Makamının onayı ile Baş-
kanlık personeli arasından belirlenecek bir başkan ve bir üye, birlik müdürleri arasından belir-
lenecek iki üye ile üniversitelerin beden eğitimi bölümlerinden öğretim üyesi düzeyinde bir
üye olmak üzere toplam bir başkan ve dört üyeden oluşur. Aynı şekilde dört yedek üye belirlenir.

(3) Adayların kapalı alan ve yükseklik korkusu, öfke kontrolü, strese dayanıklılık, ekip
çalışmasına yatkınlığı gibi davranışlarını değerlendirmek üzere oy hakkı bulunmaksızın göz-
lemci statüsünde bir psikolog uygulama sınavında görev alır.

Uygulama sınavı
MADDE 12 – (1) Adaylarca, her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında ara-

ma ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye ve fiziksel, ruhsal, görsel
ve işitsel herhangi bir engelinin olmadığını gösterir tam teşekküllü devlet hastanelerinden alı-
nacak sağlık kurulu raporu, ilanda belirtilen uygulama sınav tarihinden önce Başkanlığa teslim
edilir.

(2) Uygulama sınavında adayların; 7 nci maddede belirtilen boy ve kilo oranlarına göre
ölçümleri yapılır. Uygun olmayan adaylar elenir.

(3) Adaylar; ekip çalışmasına yatkınlık, fiziki kondisyon ve yetenekleri bakımından
komisyonca uygun görülecek etaplarda değerlendirilir. Adaylar her etabı sınav ilanında belir-
tilen sürede tamamlamak zorundadır. Etapları süresi içinde tamamlayamayan adaylar uygulama
sınavında başarısız sayılır.

(4) Uygulama sınavında bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlar göz önüne
alınarak komisyon üyelerince her adayın performansı ayrı ayrı değerlendirilir. Komisyon üye-
lerinin her bir aday için yüz üzerinden vermiş olduğu notların aritmetik ortalaması, uygulama
sınavı sonucunu gösterir ve bir tutanakla kayıt altına alınır.
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(5) Uygulama sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz
tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(6) Uygulama sınav komisyonu, uygulama sınavının bittiği günü takip eden 7 gün içinde
uygulama sınavı sonuçlarını Kurula teslim eder.

Sözlü sınava çağrı
MADDE 13 – (1) Uygulama sınavında en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere

boş kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puanı
alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Uygulama sınav sonuçları ve yapılacak sözlü sınavın tarihi, yeri ve kapsamı Baş-
kanlığın internet adresinde her il için ayrı ayrı ilan edilir. İlan dışında adaylara ayrıca tebligat
yapılmaz.

Sözlü sınav komisyonu
MADDE 14 – (1) Sözlü sınavı ve sonuçlarının değerlendirilmesi sözlü sınav komis-

yonunca yapılır. Gerektiğinde birden fazla komisyon kurulabilir. Kurulan komisyonlar birden
fazla il için sözlü sınav iş ve işlemlerini yürütebilir.

(2) Sözlü Sınav Komisyonu, Kurulun teklifi Başkanlık Makamının onayı ile Başkanlık
personeli arasından belirlenecek bir başkan ve bir üye, birlik müdürleri arasından belirlenecek
iki üye ve bir psikolog olmak üzere bir başkan ve dört üyeden oluşur. Aynı şekilde dört yedek
üye belirlenir.

Sözlü sınav
MADDE 15 – (1) Sözlü sınavda adayların;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, sevk ve idare becerisi,
c) Öfke kontrolü, strese dayanıklılık, iletişim teknikleri, zaman yönetimi, ekip çalış-

masına yatkınlığı, görev bilinci, dikkat seviyesi gibi davranış ve tepkilerinin Arama ve Kur-
tarma Teknisyenliğine uygunluğu,

ç) Arama ve kurtarma konularındaki farkındalığı,
değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle ölçülür. Yapılan değerlendirmede

psikolog tarafından uygulama sınavında yapılan gözlemler de dikkate alınır.
(2) Adaylar, sözlü sınav komisyonu tarafından birinci fıkrada yazılı özelliklerin her biri

için toplamda yüz puan olmak üzere yirmibeşer puan üzerinden değerlendirilir. Bu notların
aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla kayıt altına alınır.

(3) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(4) Sözlü sınav komisyonu, sözlü sınavının bittiği günü takip eden on beş gün içinde
sözlü sınav sonuçlarını Kurula teslim eder.

Sınav sonucu
MADDE 16 – (1) Kurul, uygulama ve sözlü sınav puanlarını esas alarak sınav puanını;

sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalamasını esas alarak başarı puanını belirler.
(2) Kurul, alım yapılacak kadro sayısı dahilinde başarı puanına göre en yüksek puan

alan adaydan başlayarak her il için kazananların listesini oluşturur.
(3) Kurul, başarı puanlarını dikkate alarak ilan edilen kadro sayısının yarısı oranında

yedek liste belirleyebilir. Asil listede Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrolarına atanmaya hak
kazanan adaylardan göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden
ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla yedek
listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir.
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(4) Başarı sırasına göre yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden
altı ay için geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil
etmez.

(5) Sınav sonuçları Başkanlığın internet adresinde yayımlanmak suretiyle ilan edilir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Sınavı kazanıp Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrolarına atanan-

ların sınavla ilgili belgeleri, atanacakları il müdürlüğüne gönderilerek özlük dosyalarında, ata-
namayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki
sınav tarihine kadar Başkanlıkça saklanır.

İtiraz
MADDE 18 – (1) Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden

itibaren yedi iş günü içinde, uygulama ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar da sınav so-
nucunun ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde şahsen veya posta yolu ile Başkanlığa
yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(2) İtiraz edilen hususlar Kurul tarafından incelenerek en geç on iş günü içinde sonuç-
landırılır.

(3) İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilir.
(4) Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama, Eğitim ve Beden Sağlığı

Atama
MADDE 19 – (1) Sınavı kazananların Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrolarına atan-

maları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 5902 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümlerine
göre yapılır.

(2) Başarı listesinde yer alanlar belirtilen süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte
atamalarının yapılacağı il müdürlüğüne müracaat eder.

(3) Başarı sonuçlarının ilan edilmesini takiben on iş günü içerisinde adaylar arasında
yazılı olarak başvuruda bulunmaları kaydıyla becayiş yapılabilir.

(4) Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olanların ise ata-
maları iptal edilir ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Temel ve hazırlayıcı eğitimler
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Arama ve Kurtarma Tek-

nisyeni kadrosuna ilk defa atanan personelin;
a) Temel eğitimleri, kadrosunun bulunduğu il müdürlüğünde,
b) Hazırlayıcı eğitimler; bu eğitimin temelini oluşturan kentsel arama kurtarma eğitim-

leri, Başkanlıkça kullanılan arama ve kurtarma araçlarının nitelikleri gözetilerek ileri sürüş tek-
nikleri eğitimlerini de kapsayacak şekilde Başkanlıkça belirlenen programlar çerçevesinde bir-
lik müdürlüklerinde, ilk yardım eğitimleri ise 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliğine göre yetki verilmiş birimlerce,

c) Stajları, kadrosunun bulunduğu il müdürlüğünde,
yapılır.
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(2) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin temel ve hazırlayıcı eğitim ile stajlarının gö-
reve başlama tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması esastır.

(3) Kentsel arama ve kurtarma eğitimi hazırlayıcı eğitimin temelini oluşturur. Temel,
hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan adaylar hakkında 657 sayılı
Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Diğer eğitimler
MADDE 21 – (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin branşlarına göre uzmanlık eği-

timleri ile değişen metot ve teknolojiler doğrultusunda güncelleme eğitimleri temel ve hazır-
layıcı eğitim ile stajlarının tamamlanmasından sonra Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde birlik müdürlüklerinde yapılır.

(2) Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerinin artırıl-
ması amacıyla Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşlarına eğitime gönderilebilir.

(3) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin arama, kurtarma ve beden eğitimi faaliyetle-
rine katılımı zorunludur. Bu zorunluluktan muafiyet ancak sağlık kurulu raporu ibraz edilmiş
olması kaydıyla, rapor süresince tanınır.

(4) Eğitim görevini yerine getirecek Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin eğitmen eği-
timlerine ilişkin usul ve esaslar Başkanlık tarafından belirlenir.

Beden sağlığının korunması ve geliştirilmesi
MADDE 22 – (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin fiziki kondisyonlarını geliştir-

mek amacıyla il müdürlükleri tarafından beden eğitimi programları düzenlenir. Koşu, kültür-
fizik, pentatlon, kas geliştirici çalışmalar ve uygun görülecek diğer spor faaliyetleri ile görev
verimlilikleri arttırılır.

(2) Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, fiziksel ve ruhsal sağlıkları açısından Başkan-
lıkça gerekli görülen hallerde kontrol ettirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esasları

Genel esaslar
MADDE 23 – (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenleri;
a) Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, 24 saat esasına göre, özel kı-

yafet ve teçhizatla donatılarak çalışır.
b) Arama ve kurtarma hizmetlerinin 7/24 kesintisiz yürütülmesinin sağlanması amacıyla

ildeki mevcut personel sayısı ve müdahale faaliyetleri gözetilerek kural olarak 12/36 saat esa-
sına göre çalışır. Çalışma saatleri, görev yerlerine bağlı olmaksızın, yürütülen hizmetin özel-
liklerine ve ihtiyaca göre düzenlenebilir.

c) Afet ve acil durumlarda, hizmetine ihtiyaç duyulup çağrılması halinde mesai gözet-
meden en kısa sürede göreve katılır.

ç) Görevleri ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında görevlendirilebilir.
Görevleri
MADDE 24 – (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin görevleri şunlardır;
a) Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda görev yapmak.
b) KBRN ekibi tarafından yürütülen kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer mad-

deler ile benzeri teknolojik kirlenmelerin tespit, teşhis ve arındırma hizmetlerine katılmak.
c) Kullanım ve sorumluluğunda olan arama ve kurtarma taşıt, araç ve gereçlerinin ba-

kımını yaparak her an göreve hazır bulundurmak.
ç) Arama ve kurtarma taşıt, araç ve gereçlerini kullanmak.
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d) Temel branş olan kentsel arama ve kurtarma dışında doğada arama ve kurtarma, suda
arama ve kurtarma, köpekli arama ve kurtarma ile KBRN gibi alt branşların en az birinde uz-
manlaşmak.

e) Olay yerinde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının can güvenliğini ko-
ruyacak önlemler almak.

f) Beden sağlığını korumak ve geliştirmek.
g) Eğitim, tatbikat, toplantı gibi çalışmalara katılmak.
ğ) Arama ve kurtarma hizmetlerinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilere eğitim

vermek.
h) Olay yerinde profesyonel tıbbi desteğin olmadığı acil müdahale gereken durumlarda

sertifikası bulunması kaydıyla ilkyardım yapmak.
ı) Ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılmak.
i) Görevlere ilişkin belge ve rapor hazırlamak.
j) Başkanlıkça hazırlanacak usul ve esaslar çerçevesinde özel olarak görevlendirilmek

suretiyle arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilgili izleme faa-
liyetleri gerçekleştirmek.

k) Amirlerince verilen arama ve kurtarma ile ilgili benzeri diğer görevleri yapmak.
Sorumluluk
MADDE 25 – (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenleri; kendisine, mesleğine, ekip arka-

daşlarına, amirine, kurumuna, topluma, afetzede ve afetzede yakınlarına karşı sorumludur. Bu
kapsamda Arama ve Kurtarma Teknisyenleri;

a) Yönetmelikte belirtilen görevleri disiplin içerisinde, süresinde ve gereği gibi yerine
getirmekten,

b) Görev mahallinde bireysel iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çevre koruma önlemlerini
almaktan,

c) Olay yerinde kendisinin ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarının can güvenliğini teh-
likeye atacak tutum ve davranışlarda bulunmamaktan,

ç) Mesleğine karşı toplumun itibar ve güven duygusunu sarsacak, etik ilkelere aykırı
düşecek fiil ve davranışlarda bulunmamaktan,

d) Kendine ve çevresine mesleğin gerektirdiği disiplin ve titizliği göstermekten,
e) Arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında afetzedenin ve afetzede yakınlarının psiko-

lojik durumlarını göz önünde bulundurmaktan,
f) Afet ve acil durum halinde çağrı üzerine en kısa sürede göreve gelmekten,
g) Hafta sonu ve resmi tatillerde şehir dışına çıkışlarında amirlerine yazılı olarak bilgi

vermekten,
sorumludur.
Tatbikatlar ve denetim
MADDE 26 – (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin afet ve acil durumlara hazırlık

düzeyleri Başkanlık tarafından düzenlenecek haberli veya habersiz tatbikatlarla denetlenir.
(2) Yapılan tatbikat ve denetimler neticesinde bu Yönetmelikte belirtilen görev ve so-

rumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen Arama ve Kurtarma Teknisyenleri hakkında 657
sayılı Kanunun ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

Yiyecek yardımı
MADDE 27 – (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerine; görevlerinin diğer yemek sa-

atlerinde de devam etmesi halinde, fiilen görev yaptığı süreler için 19/11/1986 tarihli ve
86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı
Yönetmeliğine göre yiyecek yardımı yapılır.
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Zorunlu hizmet
MADDE 28 – (1) Sınavı kazanarak ataması yapılan Arama ve Kurtarma Teknisyenleri,

19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memur-
larının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 13, 14, 14/A maddeleri ile
Ek Madde 2 ve Ek Madde 3’de belirtilen mazeretler hariç olmak üzere beş yıl süre ile atandık-
ları ilde görev yapar. Bu süre dolmadan başka bir il müdürlüğüne atanma talepleri değerlendi-
rilmez.

Branşlar
MADDE 29 – (1) Arama ve Kurtarma Teknisyenlerine temel branş olarak kentsel arama

ve kurtarma eğitimi verilir. Bununla birlikte, özel bilgi ve beceri gerektiren olaylara hızlı ve
etkin müdahale edilebilmesi amacıyla doğada arama ve kurtarma, suda arama ve kurtarma, kö-
pekli arama ve kurtarma ile KBRN gibi alt branşlaşmaya gidilir.

(2) Alt branşlar Başkanlıkça belirlenir. Alt branşların yapılandırılmasında;
a) İlin coğrafi durumu, yaşanan veya yaşanması muhtemel afet ve acil durumların türü

ile norm kadro sayısı dikkate alınır.
b) Personelin öğrenim alanı, hizmet tecrübesi ve sahip olduğu sertifikalar göz önünde

bulundurulur.
(3) Her branştaki personel, diğer branşların çalışmalarına destek olmak üzere görev-

lendirilebilir.
Aktif görev ilkeleri
MADDE 30 – (1) Elli yaşın üzerindeki Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, aktif olarak

bu görevi yürütebileceklerine dair aksi bir durum ortaya çıkmadıkça her iki yılda bir tam te-
şekküllü devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu almaları kaydıyla ilgili Valilik oluru ile
aktif görevlerine devam edebilir. Bu husustaki itirazlar Başkanlıkça değerlendirilir.

(2) Elli yaşın üzerindeki Arama ve Kurtarma Teknisyenleri, arama ve kurtarma hizme-
tinde aktif olarak görevine devam edebilmesine sağlık açısından engeli bulunması halinde Baş-
kanlık merkez veya taşra teşkilatında idari, eğitim, izleme gibi görevlerde veya durumuna uy-
gun diğer ilgili hizmetlerde görevlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden ve naklen atanma
MADDE 31 – (1) Arama ve Kurtarma Teknisyeni kadrosundan herhangi bir sebeple

ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenlerin atamaları, boş kadro bulunması ve 7 nci maddenin
birinci fıkrasının (a), (f), (g), (ğ) bentlerinde yer alan şartları taşımak kaydıyla yapılabilir.

(2) Naklen atama talebinde bulunanlardan 7 nci maddede belirtilen şartları taşımayan-
ların ve yapılacak sınavda başarılı olamayanların talepleri değerlendirilmez.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Arama ve Kurtarma

Teknisyeni kadrosunda görev yapıp bu Yönetmelikte bahsedilen eğitimleri almayan personelin
eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-

lığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI

VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Ko-
ruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Amba-
lajlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bitki koruma ürünlerine
ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlü-
lükleri ile ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”
“h) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(1) Bitki koruma ürünleri insan sağlığı ve çevre açısından bu Yönetmelikte belirtilen

zararlılık sınıflarına göre sınıflandırılır.”
“(13) Bitki koruma ürünleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sınıflandırılma-

dıkları, ambalajlanmadıkları ve etiketlenmedikleri sürece piyasaya arz edilemez.
(14) Bakanlıkça izin verilmediği sürece, piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürün-

lerinin ambalajları üzerinde yer alan etiket bilgilerinde sticker kullanılarak değişiklik yapıla-
maz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentleri ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması
Hakkında Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddesinde belirtilen her türlü bilgi,

3) Bitki koruma ürünü için güvenlik bilgi formu ve bu form için kullanılan veriler.”
“d) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması

Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmek.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tehlikeli”

ibaresi “zararlı”, “tehlike” ibaresi “zararlılık” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması; Maddelerin ve Karışım-

ların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik esaslarına da-
yanılarak yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bitki koruma ürünlerinin ambalajlanması; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandı-
rılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre ya-
pılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Bitki koruma ürünlerinin etiketlenmesi, yapılacak sınıflandırma

sonrasında zararlı maddeler sınıfına giren ürünlerin; Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırıl-
ması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin ilgili madde
hükümlerine göre; zararlı madde ve karışım sınıfında yer almayan ürünlerin etiketlenmesi ise,
bu Yönetmeliğin 17, 18 ve 19 uncu maddelerine göre yapılır.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3)
numaralı alt bendi ve (b) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“3) Bitki koruma ürününün ticari adı; önceden ruhsat almış, ruhsat geçerlilik süresi de-
vam eden veya ruhsatı iptal edilmiş olan bitki koruma ürünlerinin adları ile aynı olamaz.”

“1) Aktif madde miktarı, sıvı bitki koruma ürünü dışındakilerde ağırlık/ağırlık, sıvı bitki
koruma ürünlerinde ise ağırlık/hacim olarak yazılır, bunun yanına yaygın adı belirtilir.”

“4) Aktif maddenin adı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi
ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekilde olmak zorundadır. Aktif madde
aynı Yönetmelikte yer almıyorsa uluslararası düzeyde kabul edilmiş adı verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu örnek üzerinde Bakanlığın uygun görmesi halinde aşağıda açıklanan esaslara göre deği-
şiklik yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Bitki koruma ürününün onaylanmış olan etikette yer alan bütün bilgilerinin doğ-

ruluğundan ürünün ruhsat sahibi firması sorumludur.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i yürürlükten kaldırılmış ve EK-2 ile EK-5 ek-

teki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Bakanlıktan ruhsat al-

mış bitki koruma ürünlerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre firmasınca hazırlanmış etiket
örnekleri ve bu etiket örneklerinin oluşturulmasında kullanılan bilgi ve belgeler en geç
31/12/2016 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Bu etiketler her türlü sorumluluk fir-
masına ait olmak şartıyla Bakanlıkça onay işlemleri tamamlanıncaya kadar piyasaya arz edi-
lecek bitki koruma ürünü ambalajlarında kullanılabilir. Bu etiketlerin onay işlemleri 31/12/2017
tarihine kadar Bakanlıkça tamamlanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Firma stoklarında bulunan eski etiket ve ambalajların fir-
malarca en son kullanım tarihi 31/12/2016’dır. Bu tarihten itibaren EK-2’de yer alan Bitki Ko-
ruma Ürünü Etiket Örneği’ne uygun etiketlerin kullanılması zorunludur.”

“Daha önce piyasaya arz edilmiş bitki koruma ürünlerinin durumu
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce yürürlükte olan Yönet-

melik hükümlerine göre düzenlenmiş etiket ile piyasaya arz edilmiş olan bitki koruma ürünle-
rinin, 30/7/2018 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden etiketlenmesi ve am-
balajlanması gerekmez.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.”
MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/3/2011 27885

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/12/2011 28144
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Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bir ders saati, mesleki alan uygula-

malarına ilişkin derslerin eğitiminin okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında yapılması hâ-

linde 40 dakika, işletmelerde yapılması durumunda ise 60 dakikadır. Okulda veya işletmede

yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir.

(4) İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esastır. Ancak 22/5/2003 tarihli

ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü maddesine göre sanayiye ait işlerin dışındaki diğer sek-

törlerde mesleki eğitim, sektörün ve program türünün özelliği ile iklim şartları ve yılın belli

zamanlarında çalışan işletmeler dikkate alınarak il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun ka-

rarıyla günde 8 saati ve saat 22:00’yi geçmemek üzere gece de yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çi-

zelgelerinde yer alan mesleki alan/dal uygulamalarına ilişkin derslerin işletmelerde yapılması

durumunda bu dersler işletmelerde mesleki eğitim olarak adlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlanan haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygula-

maya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere

göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günleri, 17/3/1981
tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 16/4/2012 tarihli
ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmî Bayramlar
ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutla-
malar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Öğrencilere, spor eğitimi imkânlarının yaygın olarak sunulması, okullarda sporun

geliştirilmesi, spora ilgi duyan yetenekli öğrencilerin sportif çalışmalarının takip edilmesi ama-
cıyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin katılımı ile okul spor kulübü kurulabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sa-
natlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu
imam hatip liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara
göre yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer
alan “Anne veya babası ölen” ibaresinden sonra gelmek üzere “,” ibaresi eklenmiş, “gazi ço-
cuklarının” ibaresi “gazi çocukları, millî sporcu olan öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğren-
cilerin” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) 8 inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen
ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerle-
şemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam
hatip liselerine komisyonca dengeli bir şekilde yerleştirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ikinci fık-
rasının (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sa-
yısı, okulun fizikî imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit
edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile özel program
ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; Anadolu lise-
lerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı
Anadolu liselerinde ve mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci
sayısı 34’tür.”

“b) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sa-
natlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu
imam hatip liselerine alınacak öğrenci sayısı ve açılacak şube sayısı Bakanlıkça belirlenen tak-
vime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elek-
tronik ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ilgili birim tara-
fından ilan edilir.”
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MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“12 nci sınıfı yurtdışında tamamlayarak gelen öğrenciler için düzenlenen denklik belgesine da-
yalı olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce ortaöğretim diploması verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için or-
taöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan
öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve
kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve
benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmasına Bakanlık,
mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrenciler ile Gençlik
ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan
öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık
süresine dâhil edilmez. Ancak faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının
yarısından fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlük-
lerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare
amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem
puanı almış olmaları gerekir.”

“(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders pu-
anları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak
üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde
kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma
ve özel eğitim gerektirenler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğ-
rultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi
10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık
nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında
okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim
Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.”

“(9) Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308
sayılı Kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve ücretsiz izin süreleri devamsızlıktan sayılmaz.
Ancak özürsüz devamsızlık süresi ücretsiz izin süresinden düşülür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; mülga yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde ye-
niden düzenlenmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Okullar arasında onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayının sonuna kadar,
c) Diğer okullardan bu okullara; onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayı sonuna kadar,”
“(3) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve

beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık alanlarına diğer alan ve ortaöğretim
kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.”

“(7) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan okullara, diğer okullardan nakil
ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş
gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin
öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını ta-
şıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir.
Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş
günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile
üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm
arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan kon-
servatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da
nakil ve geçiş yapılabilir.”

“(3) Bu okullar arasında nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanında açık kon-
tenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş baş-
vurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gü-
nünden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul mü-
dürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gi-
dilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil
istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içeri-
sinde gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için
yerleştirmeye esas puanı; diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının
aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır.”

“(5) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi
uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer or-
taöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ayının
son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir. Bu tarihten sonra diğer
ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (h)
bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması
esastır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve
okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli
tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”

“f) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki
defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan
yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı
sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda
belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”

“h) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve
yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

“(2) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması
esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan
seçmeli testlerle de yapılabilir.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cüm-
lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre ka-
rarlarıyla belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“f) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi ilgili
mevzuata göre yapılır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin sadece eğitimini gördüğü derslerin

puanları esas alınır.”
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayıla-

mayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.”
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav

esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması
hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.”

“(6) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten ba-
şarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha
yapılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula
devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kay-
dıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayıl-
ması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsa-
mında meslek lisesi mezunu olmak isteyen ortaöğretim kurumu mezunlarıyla ortaokul veya
imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen tak-
vime göre,”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da dikkate
alınarak yılın belli zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat
hizmetleri, eğlence hizmetleri, denizcilik alanları ile Bakanlıkça uygun bulunan diğer alan/dal-
larda 10 uncu sınıfta alan ortak derslerinin eğitimini tamamlayan öğrenciler, 11 ve 12 nci sınıfın
dal derslerinin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak görebilirler. Bu alan/dallarda yıl
boyunca faaliyet gösteren yeterli sayıda iş yeri bulunan yerleşim birimlerindeki okullarda, öğ-
rencilerin bir kısmı işletme kapasiteleri de dikkate alınarak yoğunlaştırılmış eğitim yapılmadan
işletmelerde mesleki eğitim uygulamasına devam ettirilebilir.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders kesiminde, mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca
okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını ta-
mamlamayanlar, mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler
okul birincisi olamaz.”

“(6) Güzel sanatlar liselerinde; resim ve müzik, çok programlı Anadolu liselerinde;
Anadolu lisesi, Anadolu imam-hatip lisesi ve Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları
için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan ve hazırlık sınıfını okumadan öğrenimlerini

tamamlayanların diplomalarındaki “öğrenim süresi” bölümü dört yıl olarak doldurulur.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendinde

yer alan “atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni” ibaresi “atölye ve laboratuvar öğ-
retmeni” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Anadolu imam-hatip lisesi müdürleri, okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili
olarak okulun çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla mesleki konularda uygulamaya yö-
nelik faaliyetlerde meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçe-
vesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve bu konularda müftülük, il veya ilçe
millî eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapar. Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam-hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim veril-
mesi konusunda gerekli önlemleri alır. Ayrıca okulun mescit, kütüphane, kitaplık, laboratuvar
ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve becerilerin okulun
amaçlarına ve öğretim programlarındaki ilkelere uygun olarak kullanılmasını sağlar.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Çocuk gelişimi ve eğitimi alan şefi, ayrıca 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri yapar.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi ve
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrencilerin; öğretim programları doğrultusunda kazanım ve becerilerini hedefle-
yen, inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini amaçlayan etkinlikleri planlar
ve uygular. Öğrencilerin; bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çı-
karmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik
gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan ya-
rarlanmasını sağlar.”

“(6) Anadolu imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içeri-
sinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi
için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yö-
nünde çalışmalar yapar ve faaliyetlere katılır.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeninin” ibaresi “atölye ve laboratuvar öğ-
retmeninin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Aynı il içerisinde olmakla birlikte toplu taşım araçlarıyla ulaşım sağlanamayan ilçe
dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi, işletmenin
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bulunduğu yerleşim biriminde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılamaması
halinde okul müdürlüğünce ilgili alan öğretmenleri arasından görevlendirme yapılarak yerine
getirilir.

(8) Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci
bulunması hâlinde ikinci fıkranın (b) bendinde belirlenen esaslara göre koordinatör öğretmen
görevlendirilir.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan kadın öğretmenler, 25 yıldan fazla
olan erkek öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen
sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nö-
bet görevi verilir.”

“g) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belir-
lenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

ğ) Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile çocuk gelişimi ala-
nına ait uygulama ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri nöbet görevinden
muaf tutulur.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.

“Ancak ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuata göre eğitim yapılan alanlarda, öğ-
retmen bulunmasına rağmen ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili mevzuatında belirtilen yeterlilik-
leri haiz usta öğretici görevlendirilebilir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin madde başlığı “Sınıf veya şube
öğretmenler kurulu” olarak ve beşinci fıkrasında yer alan “Sınıf ve şube öğretmenler kurulun-
da;” ibaresi “Sınıf veya şube öğretmenler kurulunda;” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mes-
leki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye
teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Tek öğretmen bulunması hâlinde toplantı
okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim
ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi yeterli olmadığından mesleki eğitim

için işletmeye gönderilemeyen Anadolu meslek programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerini
okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında, okul/kurumda yeterli donanıma sahip atölye ve la-
boratuvar bulunmaması hâlinde işletmelerle imzalanacak protokole göre işletmenin eğitim bi-
riminde sürdürür.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür.
Stajın 15 iş gününe kadar olan kısmı 10 uncu sınıfın sonunda yapılabilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “atöl-
ye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni” ibaresi “atölye ve laboratuvar öğretmeni” olarak
değiştirilmiştir.

28 Ekim 2016 – Sayı : 29871                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam
gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(4) Okul yönetimi, öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davra-
nışlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri yaptırımlar konusun-
da kendilerini ve velilerini bilgilendirir. Ayrıca bu hususlara okul veli sözleşmesinde yer verilir.
Öğrenci nakil olduğunda sözleşme yenilenir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 164 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve
(n) bentleri ile ikinci fıkrasının (a), (h) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere, sosyal et-
kinliklere ve okul pansiyonlarında etüde katılmamak, geç katılmak veya bunlardan erken ay-
rılmak,”

“g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap,
araç-gereç ve malzemeyi, eksik vermek veya kötü kullanmak,”

“n) Ders saatleri içinde öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarını açık
tutarak dersin akışını bozmak.”

“a) Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına
karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, ha-
kareti paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak,”

“h) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sos-
yal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,”

“l) Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan tutum ve davranış-
larda bulunmak.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 168 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Özel eğitim ihtiyacı olan zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin disiplin cezasını

gerektiren davranış ve fiilleri gerçekleştirmesi halinde disiplin cezası uygulanmaz. Bu tür dav-
ranışlarda bulunan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi gerekli
tedbirleri alır. Ancak görme, işitme ve ortopedik yetersizliği olan öğrencilere ise yetersizliği
olmayan öğrencilere uygulanan hükümler uygulanır.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş olan ancak davranışları olumlu yönde de-
ğişen, iyi hâlleri görülen ve olumsuz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin durumları, okul
öğrenci ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki dönemde/dönemlerde, son sınıf öğrencileri ise
ders yılı sonunda değerlendirilir. Cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi ön-
görülen öğrenciler öğretmenler kuruluna sunulur. Öğretmenler kurulunca cezası kaldırılan ve
davranış puanı iade edilen öğrencilerin yeni durumları e-Okul sistemine işlenir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başvurdukları millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate alınarak okul türleri
ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak zamana bağlı olmak-
sızın uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunma-
ması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.”
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MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 208 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 208 – (1) Okullarda; 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kı-
yafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uyulur.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 209 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 209 – (1) Ortaöğretim kurumlarından; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri

öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim
öğretmenlerinin seçimi ve atamaları ile diğer okullara öğretmen atamaları 17/4/2015 tarihli ve
29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer De-
ğiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 211 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 211 – (1) Resmî mühürle ilgili iş ve işlemler 8/8/1984 tarihli ve 84/8422 sa-

yılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Mühür Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 220 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 220 – (1) Resmî yazışmalar, 2/2/2015 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hak-
kında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 223 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Temrinlik ürün satışı; Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında yapılan uy-

gulamalı eğitim sürecinde temrinlik malzemeden üretilen ürünlerin satışından elde edilen ge-
lirler, 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık
Müdürlüğü hesabına yatırılır.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 50 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 51 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI VE ANA AKSAMLARI TİP ONAY YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demir-
yolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Onaylanmış kuruluş ve atanmış kuruluş yetkilendirmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet

kuruluşu yetkilendirilmesi usul ve esaslarına ilişkin mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanın-
caya kadar Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57 AT direktifine göre kurulmuş

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2013 28758
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 19/2/2014 28918
2- 21/6/2014 29037
3- 13/9/2014 29118
4- 1/7/2015 29403
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ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onaylanmış kuruluşlar listesinde yer alan,
Türkiye’de yerleşik veya temsilciliği bulunan onaylanmış kuruluşların bu Yönetmelikte belir-
lenen ilgili teknik mevzuat doğrultusunda onaylanmış ve atanmış kuruluş olarak uygunluk de-
ğerlendirme faaliyetinde bulunmasına izin verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ünde yer alan  “MERNİS” ibare-
leri “MERSİS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu
Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(6) Tescil yenilenmesinde (a) bendinde belirlenen durumlarda Ek-1’de belirtilen ücret
alınır. (b) ve (c) bentlerinde belirlenen durumlarda ücret alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendirmesi
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet

kuruluşu yetkilendirilmesi usul ve esaslarına ilişkin mevzuat Bakanlık tarafından yayımlanın-
caya kadar Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57 AT direktifine göre kurulmuş
ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onaylanmış kuruluşlar listesinde yer alan,
Türkiye’de yerleşik veya temsilciliği bulunan onaylanmış kuruluşların bu Yönetmelikte belir-
lenen ilgili teknik mevzuat doğrultusunda onaylanmış ve atanmış kuruluş olarak uygunluk de-
ğerlendirme faaliyetinde bulunmasına izin verilir.

(2) Onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet kuruluşu yetkilendiril-
mesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar demiryolu araçlarının
tescil ve sicil işleminde bağımsız emniyet kuruluşu sertifikasyonu aranmaz.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) TCDD tarafından 24/1/2011 tarihinden sonra tescil ücreti

alınıp işletmeye kabul edilen demiryolu araçlarının tescil işleminden ücret alınmaz.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/11/2015 29536

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/7/2015 29418
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla, kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları,
tarımsal hasat artıkları dâhil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık
lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık
çamurları ile arıtma çamurlarını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) LÜY kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapan kişile-
rin bölgesinde bulundukları görevli tedarik şirketi aracılığıyla faydalanacakları YEK Kanununa
ekli I sayılı Cetvel uyarınca belirlenecek fiyatı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) İlan edilen ön YEK listesindeki başvurulara ve/veya bilgilere;
a) Üçüncü şahıslar tarafından sadece kişisel hak ihlali nedeniyle,
b) İlgili üretim lisansı sahipleri tarafından ilana konu bilgilerin düzeltilmesi amacıyla,
yazılı olarak beş gün içerisinde gerekçeleriyle birlikte itirazda bulunulabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) YEKDEM katılımcıları üretmiş oldukları enerjinin serbest piyasaya arzını gerçek-

leştirir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Hibrit tesislerde yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik ener-

jisi üretimi aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilir. Hibrit tesislerde;
a) Güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisi miktarı, YEK Kanununun 6 ncı madde-

sinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde Piyasa
İşletmecisine bildirilir.

b) Güneş enerjisi hariç, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik ener-
jisi miktarı;

1) Ayrı sayaç kullanılarak belirlendiği durumlarda, elektrik üretimine ilişkin ilgili sayaç
verileri esas alınarak belirlenir.

2) Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen durum hariç ayrı sayaç kullanılarak belirlenmediği
durumlarda, bu tür üretim tesisleri için diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elek-
trik enerjisi miktarı belirlenmez ve ilgili üretim tesisi YEKDEM kapsamında dikkate alınmaz.

c) Elektrik üretiminin aynı üretim prosesinde farklı kaynak veya yakıt kullanılarak ger-
çekleştirilmesinin zorunlu olduğunun Kurul tarafından uygun bulunduğu, söz konusu zorun-
luluğun teknik gerekçelerle belgelendirildiği ve bu konuda varsa diğer mevzuatların gerektirdiği

28 Ekim 2016 – Sayı : 29871                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



izin ve onayların alındığı üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisi miktarının ancak tek sayaç
kullanılarak ölçülebildiği durumlarda; bu üretim tesislerinin YEKDEM kapsamındaki başvu-
rularının değerlendirilmesine ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan konular hakkındaki usul ve
esaslar her bir üretim tesisi için Kurul Kararı ile belirlenir.

(2) Hibrit tesisin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketi, hibrit tesislerde üretilen elektrik
enerjisi içerisindeki güneş enerjisi dışındaki diğer yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olan
ve birinci fıkra çerçevesinde tespit edilen elektrik enerjisi üretim miktarını belirler ve her fatura
dönemi için Piyasa İşletmecisine ve görevli tedarik şirketine bildirir. İlgili lisans sahibi tüzel
kişi, bu fıkra kapsamında yapılacak belirleme için gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ilgili
dağıtım şirketine sunmakla yükümlüdür.

(3) Hibrit tesisin bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketi, birinci fıkranın (b) bendinin (1)
numaralı alt bendi ile (c) bendi kapsamındaki üretim tesislerinde, bu maddenin uygulanması
kapsamında, gerektiğinde yerinde inceleme yapabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin uygulanması kapsamında, Bakanlığın onayladığı elektrik üretim
projesinde yer alan kaynak veya yakıt dışında farklı bir enerji kaynağı veya yakıtının kullanıl-
dığının tespit edilmesi halinde, ilgili dağıtım şirketi söz konusu durumu üç işgünü içerisinde
Kuruma bildirir. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu kapsama girdiği tespit
edilen tüzel kişiler, Kurul Kararıyla içinde bulunulan yıl da dahil olmak üzere, YEKDEM kap-
samından çıkartılır ve geçmişe dönük olarak YEKDEM kapsamında bulunduğu her bir uzlaş-
tırma dönemi için kendilerine ödeme yapılan birim fiyat ile ilgili uzlaştırma dönemi piyasa ta-
kas fiyatı ve sistem marjinal fiyatından küçük olan arasındaki fark ve ilgili uzlaştırma dönemi
üretim miktarları kullanılarak hesaplanan bedel 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranı ile güncellenerek Piyasa İş-
letmecisi tarafından katılımcıya fatura edilir ve tahsil edilen bedel takip eden uzlaştırma dönemi
YEKDEM gelirine eklenir. İlgili katılımcının lisans sahibi olması halinde Kanunun 16 ncı mad-
desi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

(5) Birinci fıkranın (c) bendi çerçevesinde hesaplamalarda dikkate alınan verilerin ger-
çeği yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, ilgili dağıtım şirketi söz konusu durumu üç işgünü
içerisinde Kuruma ve Piyasa İşletmecisine bildirir. Piyasa İşletmecisi, söz konusu bildirimin
kendisine ulaştığı dönemden sonra gelen uzlaştırma döneminde söz konusu bildirim hakkında
ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltici iş ve işlemleri yapar. Söz konusu gerçeğe aykırı
durumun ilgili lisans sahibi tüzel kişinin kusurundan kaynaklandığının Kurul tarafından de-
ğerlendirildiği hallerde, söz konusu tüzel kişi hakkında Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri
çerçevesinde işlem tesis edilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/10/2013 28782

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/4/2016 29698
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/49
İşyeri : Tedi Discount Tekstil Mağazacılık A.Ş.

Maltepe Mh. Litros Yolu Sk. No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL
SGK Sicil No : 1338628.034 (Merkez)
Tespiti İsteyen : İşveren
İnceleme : Tedi Discount Tekstil Mağazacılık A.Ş.’de Bakanlığımızca yapı-

lan incelemede; işverenliğe ait olan Maltepe Mh. Litros Yolu Sk. No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL
adresindeki satış genel merkezi olarak faaliyet gösteren işyerinde dışarıdan tedarik edilen palto,
kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort, oyuncak, iç giyim ve züccaciye gibi ürünlerin
satış işyerlerinde satışına yönelik genel satış işlemlerinin yürütüldüğü, çalışanların da ağırlığı-
nın satış işinde çalıştıkları, aynı işverenliğe ait 2 adet depo işyerinde perakende satışa konu
olan ürünlerin depolanmasının yapıldığı, bağımsız bir depoculuk faaliyeti bulunmadığı, 208
adet satış mağazasında ise perakende satışa konu olan ürünler dışında satış olmadığı, mağaza-
larda yürütülen satış ile ilgili satın alma, finans, muhasebe ve diğer iş ve işlemlerin satış genel
merkezinde yürütüldüğü, satış genel merkezi ile satış mağazalarının perakende satış için ör-
gütlendiği, depolar ve satış mağazaları ile satış genel merkezi arasında yönetimde birlik, hukuki
birlik ve amaçta birliğin bulunduğu, depolar ve satış mağazalarının satış genel merkezinin bağlı
yeri olduğu ve bu yerlerde satışa ilişkin yardımcı işlerin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda
yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tedi Discount Tekstil Mağazacılık A.Ş. unvanlı işverenliğe bağlı işyerlerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro,
eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlan-
masına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince
karar verilmiştir.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/41)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/5/2015 tarihli ve 29356 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/19) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen sübvansiyon soruşturması kapsamında
yerli üretim dalı tarafından yapılan sübvansiyon soruşturması başvurusunun soruşturma süresi
içerisinde geri çekilmesi neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
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Soruşturma

MADDE 3 – (1) Yerli üretici Sardoğan Endüstri Ticaret firması tarafından yapılan ve

Tufanoğlu Boru Metal Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruda, Çin Halk

Cumhuriyeti menşeli “demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular”ın Tür-

kiye’ye sübvansiyonlu fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden

olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı sübvansiyona karşı telafi

edici önlem alınması talep edilmiştir. Bu kapsamda, ÇHC menşeli “demir (dökme demir hariç)

ve çelikten dikişsiz çekme borular” için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2015/19) ile sübvansiyon soruşturması başlatılmıştır.

Karar

MADDE 4 – (1) Soruşturma kapsamında, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme

Kurulu, yerli üretim dalı tarafından yapılan sübvansiyon soruşturması başvurusunun soruşturma

süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

Hakkında Kanunun Ek Madde 1 hükmü çerçevesinde mevcut soruşturmanın önlemsiz olarak

kapatılmasına karar vermiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/45)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/28) ile Çin Halk Cumhu-

riyeti (ÇHC) menşeli, 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 Gümrük Tarife Pozisyonlarında

(GTP) yer alan “kontrplaklar” madde tanımlı eşya için 240 ABD Doları/m3 tutarında dampinge

karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile tamam-

lanan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) kapsamında anılan önlemin aynı şekilde de-

vamına karar verilmiştir.

(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 3 üncü mü-

kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu

Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/20) ile takip edilmekte olup, Kontr-

plak Üreticileri Derneği (KONÜDER) ÇHC menşeli kontrplakların ithalatında uygulanmakta

olan dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak

etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.
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(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delil-
lerin bulunması üzerine 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/20) ile başlatılan önlemlerin
etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar)
ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin
etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına ve
bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru
formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada
Ekonomi Bakanlığına vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış
olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Bulgaristan’da mukim 2 üretici/ihracatçı firma (Welde Bul-
garia AD ve MaxPly Ltd.) ile, Vietnam’da mukim 2 üretici/ihracatçı firma (Vinaturk Production
Trading One Member Co., Ltd. ve Tekcom Corporation) soru formunu makul süreler içinde
doldurarak Bakanlığımıza iletmiştir.

(3) Ancak, Bulgaristan’da mukim MaxPly Ltd. firmasının tarafımıza gönderdiği bilgi-
lerde esasa müteallik uyuşmazlıkların ve eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiş ve bu durumun
verilerin doğrulanmasını doğrudan ve önemli biçimde etkilediği değerlendirilmiştir. Bu itibarla,
anılan firmanın GATT 1994’ün VI’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın 6.8’inci
maddesinin birinci cümlesinde ifade edilen “gerekli bilgileri” öngörülen sürelerde sunmadığı
ve anılan anlaşmanın ikinci ekinin yedinci paragrafının son cümlesi çerçevesinde, öngörülen
sürelerde sunmadığı bu gerekli bilgilerle doğrulamanın sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının
anlaşıldığı ve son tahlilde firmanın soruşturma makamı ile tam işbirliğinde bulunmadığı de-
ğerlendirilmiş olup, firma nezdinde daha önce planlanan yerinde doğrulama soruşturmasının
iptal edilmesine karar verilmiş ve anılan hususlar firmaya iletilmiştir.

(4) Vietnam’da mukim Vinaturk Production Trading One Member Co., Ltd. ve Tekcom
Corporation firmalarına ait üretim tesislerinde 4-8/4/2016; Bulgaristan’da mukim Welde Bul-
garia AD firmasına ait üretim tesislerinde 21-22/7/2016 tarihlerinde yerinde doğrulama soruş-
turması gerçekleştirilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Ekonomi Bakanlığınca tespit

edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkelerdeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ih-
racatçıların da bilgilendirilmesi için Bulgaristan ve Vietnam’ın Ankara’daki Büyükelçilikleri
ile AB Türkiye Delegasyonuna ilgili soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine
ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/20)’e ulaşmalarını
temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

28 Ekim 2016 – Sayı : 29871                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlen-
dirmeleri içeren genel nihai bildirim Bulgaristan ve Vietnam’ın Ankara’daki Büyükelçilikleri
ile AB Türkiye Delegasyonuna ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak iş-
birliğinde bulunan taraflara iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüş-
lerini sunma imkânı tanınmıştır. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de
dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Soruşturma dönemi
MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2011-

31/12/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli kontrplak ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin

Bulgaristan ve Vietnam üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin
önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde
bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirle-
meler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dam-

pinge karşı önlem ilk olarak Ekim 2006’da yürürlüğe girmiş ve 240 ABD Doları/m3 olarak
uygulanmıştır. 2011 yılında açılan NGGS sonrasında önlemin aynı tutarda devam etmesine ka-
rar verilmiştir. Türkiye’nin soruşturma konusu GTP’lerde yer alan toplam kontrplak ithalatı
2012 yılında 265.006 m3 iken, ithalat 2013 yılında bir önceki yıla göre %8,5 oranında artarak
287.695 m3, 2014 yılında ise 2013 yılına göre %9,4 oranında artarak 314.652 m3 olarak ger-
çekleşmiştir. ÇHC menşeli kontrplak ithalatı 2012 yılında 444 m3 iken, 2013’de %74 oranında
azalarak 115 m3’e gerilemiştir. Buna karşın başvuru konusu iki ülkeden yapılan toplam ithalatın
aynı dönemde %19 oranında artarak 19.831 m3’den 23.682 m3’e yükseldiği belirlenmiştir.
2014 yılında ÇHC menşeli ithalat 267 m3, başvuru konusu iki ülkeden yapılan toplam ithalat
ise 43.656 m3 olarak kaydedilmiştir. Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın açıl-
ması sonrasında, 2015 yılında Bulgaristan ve Vietnam’dan yapılan kontrplak ithalatı 39.431 m3’e
gerilemiştir.

(2) Vietnam’dan önlem (NGGS) öncesinde gerçekleştirilen ithalat 2010 yılında 3.250
m3 iken, ithalat 2013 yılında 10.052 m3’e, 2014 yılında ise 24.065 m3’e yükselmiştir. Toplam
ithalat içinde Vietnam’ın payı 2010 yılında %2 iken 2014 yılında %8’e ulaşmıştır. 2015 yılında
Vietnam’dan yapılan kontrplak ithalatı 18.684 m3’tür.

(3) Bulgaristan’dan yapılan ithalat 2010 yılında 13.243 m3 iken 2014 yılında 19.591 m3’e
yükselmiştir. Toplam ithalat içinde Bulgaristan’ın payı 2010-2014 yılları itibariyle yaklaşık %6
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılında Bulgaristan’dan yapılan kontrplak ithalatı 20.747 m3’tür.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 8 – (1) Bulgaristan’da mukim Welde Bulgaria AD ile Vietnam’da mukim Vi-

naturk Production Trading One Member Co., Ltd. ve Tekcom Corporation firmalarının kurulu
üretim kapasiteleri bulunduğu ve faal olarak üretim yaptıkları görülmüş ve soru formu kapsa-
mında sunmuş oldukları bilgiler yerinde doğrulama soruşturması esnasında teyit edilmiştir.

(2) 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Bulgaristan’da mukim MaxPly
Ltd. firması işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.
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ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sonuç
MADDE 9 – (1) Bulgaristan ve Vietnam’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu fir-

malarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu kontrplağı Türkiye’ye ihraç eden
firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya
ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile ÇHC menşeli kontrplak ithalatında
yürürlükte bulunan 240 ABD Doları/m3 tutarındaki dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı
kanaat ve sonucuna ulaşılmıştır.

(2) Bulgaristan’da mukim Welde Bulgaria AD ile Vietnam’da mukim Vinaturk Produc-
tion Trading One Member Co., Ltd. ve Tekcom Corporation firmalarının bahse konu önlemi
etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, Bulgaristan’da
mukim Welde Bulgaria AD ile Vietnam’da mukim Vinaturk Production Trading One Member
Co., Ltd. ve Tekcom Corporation firmalarında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde
üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği de-
ğerlendirilmiştir.

Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda

yer alan tabloda gösterildiği üzere Bulgaristan ve Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya
bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge
karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar
verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) ile
ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için
de geçerlidir.

Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife

pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında göste-
rilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TOPTANCI HALİNDE VEYA HALE BİLDİRİLEREK İŞLEM

GÖRECEK MALLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem gö-

recek malları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek mal-

ların adı, cinsi ve bildirim birimine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile

7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Top-

tancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Mal: Ticarete konu sebze ve meyveleri,

c) Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan

merkezi hal kayıt sistemini,

ç) Toptancı hali: Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte

belirtilen asgari koşulları taşıyan projeler çerçevesinde belediyeler ile gerçek veya tüzel kişiler

tarafından kurulan, malların toptan alım ve satımı ile kaydının yapıldığı yerleri,

ifade eder.

İşlem görecek mallar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ ekindeki listede yer alan malların toptan ticareti, toptancı

hallerinde veya hale bildirilerek yapılır.

(2) Toptancı haline bildirim sisteme yapılan beyan işlemidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 375)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Ta-

şınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında, kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar
tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür
ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edil-
mediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016
tarihi arasındaki dönemde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis,
irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından bel-
geli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine ta-
şınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisil-
lerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi ve ertelenen bu alacak-
ların tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde

turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki
dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni be-
delleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatı-
rımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kulla-
nımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisilleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun geçici 19 uncu

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
b) Belgeli yatırımcı ve işletmeci: 10/5/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adına turizm yatırımı
belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi
düzenlenen yatırımcı ve işletmeciyi (turizm işletme/kısmi işletme belgesinde tesisin tamamının
işleticisi/kiracısı olarak şerh düşülen ve hasılat payı alınan kiracılar dahil),

c) Ecrimisil ertelemesi: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin ya-
tırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kulla-
nımlarından dolayı 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi
gereken ecrimisillerin ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi ve er-
telenen alacakların, bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç yılda ve üç eşit taksitle herhangi
bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesini,
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ç) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerleri,

d) İdare: Taşınmazın niteliği ile bulunduğu yere göre ve ilgili mevzuatı uyarınca; bu
Tebliğ kapsamında kalan taşınmazlara ilişkin kullanım bedelleri ile ecrimisilin tahsili dahil her
türlü işlemleri yapmaya yetkili ve görevli idareyi,

e) Kamu arazisi: Tapuda orman vasfıyla kayıtlı olanlar dahil Hazine taşınmazlarını,
f) Kanun: 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlen-

dirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,
g) Kullanım bedeli ertelemesi: Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde

turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kul-
lanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki
dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni be-
delleri ve hasılat paylarının ödeme sürelerinin başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenmesi
ve ertelenen alacakların, bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren üç yılda ve üç eşit taksitle her-
hangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilmesini,

ğ) Turizm tesisi: Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yö-
netmelikte genel nitelikleri ve türleri belirtilen, turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm
işletmesi faaliyetinin yapıldığı tesisleri ve bunların ayrıntıları ile tamamlayıcı veya bütünleyici
unsurlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kullanım Bedeli Ertelemesinden Yararlanma Şartları,

Uygulama Şekli ve Mahsup

Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartları
MADDE 5 – (1) Belgeli yatırımcılar ve işletmeciler tarafından kullanım bedeli ertele-

mesinden yararlanılabilmesi için, bunlara;
a) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 21/7/2006 tarihli ve 26235

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hak-
kında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Kamu Arazisinin
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde
turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisinin kesin
tahsisinin yapılması ve/veya bu kesin tahsise dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak
hakkı tesis edilmiş, adlarına kullanma izni verilmiş ve/veya kiralama yapılmış olması,

b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli
Parklar Kanunu ile 18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Ka-
nununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği ve 12/12/1986 tarihli ve 19309
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliği ile işlemin yapıldığı tarihte ge-
çerli olanlar dahil (mülga 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci Maddeleri Ge-
reğince Yapılacak Arazi Tahsisleri ve Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik, Orman Arazilerinin
Tahsisi Hakkında Yönetmelik, Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetme-
lik, Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği, Milli Parkların
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Ayrılma, Planlama Uygulama ve Yönetimine Ait Yönetmelik vb.) diğer ilgili mevzuat hüküm-
leri uyarınca ormanlık alanlar üzerinde turizm tesisleri yapılmak amacıyla Orman ve Su İşleri
Bakanlığınca adlarına kesin izin verilmiş veya kiralama yapılmış olması ve/veya bu kesin izne
dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş ve/veya adlarına kullanma
izni verilmiş olması,

c) Bakanlık tarafından; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 19/6/2007
tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Devlete Ait Taşınmaz Mal
Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönet-
meliği, vb.) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Hazine taşın-
mazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş, adlarına kullanma izni verilmiş ve/veya
kiralama yapılmış olması,

ç) 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların
Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hak-
kında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gibi özel kanunlar ile işlemin yapıldığı ta-
rihte geçerli olanlar dahil ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili
bakanlıkça adlarına kamu arazisinin tahsisi yapılmış ve/veya izin verilmiş olması ya da kira-
lama yapılmış ve bu tahsise/izne dayanılarak Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis
edilmiş ve/veya adlarına kullanma izni verilmiş olması,

d) 19/10/1989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulma-
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2/5/2013 tarihli
ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel
Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi
Hakkında Yönetmelik ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga 10/5/2007 tarihli
ve 26518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır
Mal ve Taşınmaz Satışı, Trampa, Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye
Yönetmeliği) ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca kiralama yapılmış veya adlarına kullanma izni verilmiş olması,

şarttır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin adına Kültür ve Turizm

Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
belgesi iptal edilmesine rağmen, yeni belge alması için süre verilen ve süresi henüz dolmayanlar
dahil) belgeye sahip olmaları gerekir.

(3) Özel kanunları ve diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak
üzere ilgili bakanlıklarca adlarına kamu arazisi tahsis edilmesine ve/veya izin verilmesine ya
da kiralama yapılmasına rağmen bu tahsise veya izne ya da kiralamaya dayanılarak Bakanlık
tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen ve/veya adlarına kullanma izni verilmeyen
belgeli yatırımcı ve işletmeciler de kullanım bedeli ertelemesinden yararlanır.

Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamayacak olanlar

MADDE 6 – (1) Belgeli yatırımcı ve işletmecilerden;
a) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere adlarına

kamu arazisi tahsis edilmeyenler,
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b) Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla ormanlık
alanlar üzerinde adlarına kesin izin verilmeyenler veya kiralama yapılmayanlar,

c) Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca Hazine ta-
şınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyenler, adlarına kullanma izni verilme-
yenler veya kiralama yapılmayanlar,

ç) İlgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bakanlık tarafından ön izin verilmiş olmakla birlikte
henüz adlarına kesin tahsis yapılmayanlar, kesin izin verilmeyenler ve/veya lehlerine irtifak
hakkı tesis edilmeyenler, adlarına kullanma izni verilmeyenler veya kiralama yapılmayanlar,

d) 3465 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Kanun gibi özel kanunlar ve diğer ilgili mevzuatı
uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili bakanlıkça adlarına kamu arazisi tahsisi
yapılmayanlar ve/veya izin verilmeyenler ya da kiralama yapılmayanlar ve bu tahsise/izne da-
yanılarak Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyenler ve/veya adlarına kul-
lanma izni verilmeyenler,

e) 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin
Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuatı
uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kiralama ya-
pılmayanlar veya adlarına kullanma izni verilmeyenler,

f) Kesin tahsisin, kesin iznin, irtifak hakkının ve/veya kullanma izninin ya da kiralama
işleminin devredilmesinin uygun görülmesi nedeniyle bu devirden dolayı bedel ödeyecekler
ile 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
geçici 2 nci maddesi uygulaması gibi nedenlerle tespit edilen bedeller üzerinden sözleşmesi
yenilenenler, sadece bu bedeller için,

g) Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanabilecek nitelikte olmakla birlikte, geçmiş
yıllarda ödenmesi gerekirken kendilerinden kaynaklanan sebeplerle bu ödemelerini 1/1/2016
tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasında yapacaklar, sadece bu bedeller için,

ğ) Tesisin içerisinde bulunan ticari ünitelerin işleticileri/kiracıları,
kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamaz.
Uygulama şekli

MADDE 7 – (1) İdarece yapılan inceleme sonucunda kullanım bedeli ertelemesinden
yararlanma şartlarını taşıdığı anlaşılan belgeli yatırımcı ve işletmecilerden 1/1/2016 tarihi ile
31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, kesin izin, ir-
tifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları; kesin tahsis veya kesin izin koşullarında,
mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme tarihinden itibaren bir yıl sü-
reyle ertelenir.

(2) Ertelenen alacaklar, erteleme süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yılda ve üç
eşit taksitle herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Taksitlerin son ödeme günü,
ertelenen alacakların kesin tahsis veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya
ilgili mevzuatında belirtilen ödeme günlerini takip eden yıllardaki aynı güne tekabül eden ta-
rihtir.
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(3) Taksitlerin herhangi birinin vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi; ödenme-
yen veya eksik ödenen bedellerin en geç son taksit tarihine kadar ödenmesi kaydıyla, kullanım
bedeli ertelenmesinden yararlanma şartlarının ihlali olarak değerlendirilmez ve bu durumda
irtifak hakkı veya kullanma izni bedellerinin iki yıl üst üste vadesinde ödenmediği gerekçesiyle
kesin tahsisin, kesin iznin, irtifak hakkının ve/veya kullanma izninin ya da kira sözleşmesinin
iptali veya feshi yoluna gidilmez. Ancak, bu durumda ödenmeyen veya eksik ödenen bedeller,
vade tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar geçen süre için kesin tahsis veya kesin izin
koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen oranda gecikme zammı
veya faizi uygulanarak tahsil edilir.

(4) Taksitlerin ve varsa gecikme zammı ya da faizlerinin son taksit tarihine kadar öden-
memesi durumunda yatırımcı ve işletmeciler hakkında kesin tahsis veya kesin izin koşulları,
mevcut sözleşmeleri veya ilgili mevzuatı uyarınca gerekli işlemler yapılır.

(5) Belgeli yatırımcı ve işletmecilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde
yer alan turizm tesislerine; 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde ilgili Bakanlıklar
ve Bakanlık tarafından ilgili mevzuatı uyarınca turizm tesisi ve/veya bu tesisin tamamlayıcı
ve/veya bütünleyici parçası olarak kullanılmak üzere ek alan olarak kesin tahsis yapılan, kesin
izin verilen ve/veya irtifak hakkı tesis edilen, kullanma izni verilen ya da kiralama yapılan
kamu arazilerine ilişkin bedeller de ertelenir.

(6) Üzerinde turizm tesisi yapılmak amacıyla 2886 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca doğrudan Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma
izni verilen Hazine taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerine ilişkin olarak belgeli ya-
tırımcı ve işletmecilerden tahsil edilmesi gereken bedeller de ertelenir.

(7) İdarece; ertelenen bedellerin türleri ve tutarları, ertelenen bedellerin taksitlerinin
ödeme tarihleri ve miktarları, taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile
varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine 31/12/2016 tarihine kadar yazılı tebligat
yapılır.

Mahsup
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ertelemeye konu bedelleri

kısmen veya tamamen ödemesine (varsa tahsil edilen gecikme zammı ve faiz dahil) rağmen,
kullanım bedeli ertelemesinden yararlanmak isteyen belgeli yatırımcı ve işletmeciler tarafından
31/12/2016 tarihine kadar; bu bedellerin 2017 yılında vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken
bedellere mahsubunun talep edilmesi halinde, mahsubu gereken bedeller bu Tebliğde belirtilen
şekilde ertelenir, bu bedellerin, 2017 yılında vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken normal
bedellere mahsubu yapılır, mahsup işlemi sonucunda kalan alacak ile ertelenen bedelin öden-
mesi gereken ilk taksiti ayrıca tahsil edilir. Mahsup işlemi sonunda belgeli yatırımcılar ve iş-
letmecilerin alacaklarının kalması halinde, kalan bu bedeller talepleri doğrultusunda diğer borç-
larına veya ertelenen bedellerin kalan taksitlerine ya da müteakip yıllardaki ödemelerine mah-
sup edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ecrimisil Ertelemesi

Ecrimisil ertelemesi
MADDE 9 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcı-

ları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını geçmişe yönelik olan-
lar dahil izinsiz kullanımlarından dolayı 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dö-
nemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, İdare tarafından bu maddede belirtilen şe-
kilde başvuru şartı aranmaksızın bir yıl süreyle ertelenir.
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(2) İdarece; ertelenen ecrimisiller ve tutarları, ertelenen bedellerin taksitlerinin ödeme

tarihleri ve miktarları, taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler de açık-

lanmak suretiyle ilgililerine 31/12/2016 tarihine kadar yazılı tebligat yapılır.

(3) Ertelemeye konu ecrimisillerin tespit işlemleri en geç 31/12/2016 tarihine kadar

İdare tarafından yapılarak tamamlanır.

(4) Ertelemeye konu ecrimisillerden 1/1/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında beş yıllık

zamanaşımı süresi dolacak olanların tespit işlemleri, ilgili mevzuatında yer alan düzenlemelere

göre zamanaşımı dolmadan en geç bir ay önce yapılır. Bu şekilde yapılan ecrimisil tespit iş-

lemleri sonrasında 31/12/2016 tarihine kadar kalan süre için ve ayrıca, 31/12/2016 tarihine ka-

dar zamanaşımı süresi dolmayacak olanlar için 31/12/2016 tarihine kadar olan izinsiz kulla-

nımları kapsayacak şekilde en geç 31/12/2016 tarihine kadar tespit işlemleri yapılır.

(5) Ertelenen ecrimisillere ilişkin olarak İdarece erteleme süresinin sona ermesine en

fazla bir ay kala ertelenen ecrimisillerin tamamı için tek ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek

ilgililerine tebligat yapılır. Ertelenen bu ecrimisiller tebligatı müteakip ilgili mevzuatında be-

lirtilen ödeme süresi içerisinde herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan üç yılda ve üç eşit

taksitle ödenir. Taksitle ödeme halinde, ikinci ve üçüncü taksitlerin son ödeme günü, ertelenen

ecrimisillerin ilk taksitinin ödeme gününün takip eden yıllardaki aynı güne tekabül eden tarihtir.

(6) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kamu ara-

zilerinin ertelenen ve ilgilisine tebliğ edilen ecrimisillerinden;

a) İtiraz süresi olan altmış günü geçmeyen ecrimisillere itiraz edilmemesi şartıyla yüzde

yirmi,

b) Ödeme süresi içerisinde peşin ödenenlere yüzde onbeş,

c) İtirazsız ve peşin olarak ödenenlere yüzde otuzbeş,

ç) İtiraz edilmeyen ve davaya konu edilmeyenlere dava açma süresi geçtikten sonra

yüzde yirmi,

oranında indirim uygulanır. Ertelenen ecrimisillere yapılacak indirimler, itiraz, düzelt-

me, süresinde ödenmeyen taksitlerin gecikme zammı uygulanarak tahsili ve diğer konular hak-

kında Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 20/8/2011 tarihli ve 28031

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde yer alan dü-

zenlemelere göre işlem yapılır.

(7) Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamındakiler dışında kalan

kamu arazilerinin ertelenen ecrimisillerine yapılacak indirimler, itiraz, düzeltme, ödeme, sü-

resinde ödenmeyen taksitlerin gecikme zammı uygulanarak tahsili ve diğer konular hakkındaki

işlemler ilgili mevzuatına göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 10 – (1) 30/7/2016 tarihli ve 29786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli

Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 
(SERİ NO: 294)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Yasal Düzenlemeler

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki üc-

retlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı
tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile
bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik
olarak 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86 ncı mad-
denin uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna aşağıdaki

geçici 86 ncı madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 86 – 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri

bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sa-
dece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin
ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına
ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine
ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim
indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları
için uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini be-
lirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

(2) 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki gibidir:
“Asgarî geçim indirimi
Madde 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi

kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;
mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10,
diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sa-
yılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu
fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dili-
mine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi
suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tara-
fından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan
mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuk-
ları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. 

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                                 28 Ekim 2016 – Sayı : 29871



İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve

aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kay-

dıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yal-

nızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağ-

ladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. 

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik

amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tu-

tarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya

kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir. 

Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara iliş-

kin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

(3) 4/12/2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel

Tebliği (Seri No: 265)’nde asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklan-

mıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Uygulamadan faydalanacaklar

MADDE 3 – (1) 2016 yılının Ocak ayından itibaren bekâr ve çocuksuz olan asgari üc-

retlilere 1.300,99 TL net ücret ödenmeye başlanmıştır.

(2) 2016 yılında asgari ücret tutarında yapılan artış nedeniyle 1.647 TL brüt asgari ücret

geliri elde edenler ile 1.751,10 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının da elde ettiği

ücret gelirleri üzerinden ödemesi gereken gelir vergisi, 2016 yılının Ekim ayından itibaren 193

sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ikinci dilimi de dikkate alınarak

hesaplanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ücretlilerden bir kısmının eline geçen net ücret tutarı

Ekim 2016 ayından itibaren 1.300,99 TL’nin altına düşmektedir.

(3) 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86 ncı

maddede düzenlenen ilave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve

Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife ne-

deniyle 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.

(4) Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’nin

altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

(5) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz

izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari

geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Uygulama esasları

MADDE 4 – (1) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 2016

yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet

erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 TL’ye tamamlanacaktır. 
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(2) 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan esaslara göre sadece kendisi için

asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net

ücret 1.300,99 TL’dir. Ödenen 1.300,99 TL ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin

olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri

No: 265)’nde belirtilen esaslara göre düzenlenen “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda he-

saplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

(3) Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim

indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun "Asgari Geçim

İndirimi" satırına aktarılacaktır. 

(4) İkinci fıkrada belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari ge-

çim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup

edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması

gerekmektedir.

(5) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir ver-

gisinden fazla olamayacaktır. 

(6) Bu Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari

geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir. 

(7) Asgari geçim indiriminin hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğde

yer almayan hususlar hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)’nde yer alan açık-

lamalar dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 1: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın 2016 yılı Ocak ayında

asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.300,99 TL’dir. 

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın,

2016 yılı Ekim ayı net ücreti ise 1.231,08 TL’ye düşmektedir.  

Bu hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin altında

kalan kısmı olan  (1.300,99-1.231,08=) 69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet

erbabına ödenecektir. 

Böylece, örneğimizdeki bekâr ve çocuksuz hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım

ve Aralık aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 69,91 TL’lik

tutar, asgari geçim indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

ÖRNEK 2: Bay (B) asgari ücretli olarak çalışmaktadır. Bay (B), evli ve 1 çocuklu olup

eşi çalışmamaktadır.

Bay (B)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.344,22 TL

olup Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi

nedeniyle 1.274,22 TL’ye düşmektedir.  

Buna göre, hizmet erbabının söz konusu dönemde eline geçen ücretinin 1.300,99 TL’nin

altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.274,22=) 26,77 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek

hizmet erbabına ödenecektir. 

Böylece, örneğimizdeki hizmet erbabının, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında

vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan aylık 26,77 TL’lik tutar, asgari geçim

indirimi yoluyla telafi edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.
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ÖRNEK 3: Evli, eşi ücretli olarak çalışan Bayan (C), 1.700 TL brüt ücret almaktadır.
Bayan (C)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.338,88 TL’dir.
Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nede-
niyle 1.266,63 TL’ye düştüğünden (1.300,99-1.266,63=) 34,36 TL’lik fark ücretlinin asgari ge-
çim indirimine ilave edilecek ve kendisine 1.300,99 TL ödenecektir.

ÖRNEK 4: Bay (D) asgari ücretle çalışmaktadır. Bay (D) evli ve 3 çocuklu olup eşi
çalışmamaktadır.

Bay (D)’nin 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.387,45 TL’dir.
Ekim ayı net ücreti ise 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nede-
niyle 1.317,45 TL’ye düşmektedir. 

Bay (D), Ekim ayı net ücreti 1.300,99 TL’nin altına düşmediğinden ilave asgari geçim
indiriminden yararlanamayacak ve kendisine 1.317,45 TL ödenecektir.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/10/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TÜRK LOYDU VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/5/2012 tarihli ve 28286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tek-
neleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş
Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Avrupa Komisyonu tarafından 1785 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Türk
Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi, Gezi Tekneleri Yönetmeliği içinde yer alan ürün grupları bakı-
mından;

a) Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları açısından, İç Üretim Kontrolü + Testler
(EK VI - Modül Aa), AT Tip İncelemesi (EK VII - Modül B), AT Ürün Doğrulanması (EK X -
Modül F), AT Birim Doğrulaması (EK XI - Modül G) ve aynı Yönetmeliğin 10 uncu madde-
sinin birinci fıkrası üretim sonrası değerlendirme,

b) Bileşenler açısından, AT Tip İncelemesi (EK VII - Modül B), AT Ürün Doğrulanması
(EK X - Modül F), AT Birim Doğrulaması (EK XI - Modül G) ve aynı Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinin birinci fıkrası üretim sonrası değerlendirme,

c) Gürültü emisyonu açısından İç Üretim Kontrolü + Testler (EK VI - Modül Aa), AT
Birim Doğrulaması (EK XI - Modül G) ve aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fık-
rası üretim sonrası değerlendirme,

kapsamlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Onaylanmış
Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 
Amasra (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesinden: 
Esas No: 2009/191 
Kurucaşile (kapatılan) Sulh Ceza Mahkememizin 12/04/2012 tarih ve 2009/15 Esas, 

2012/27 Karar sayılı kararı ile; 
- Katılan sanık ERDAL KELEŞ'in, katılan sanık ATİLA HARBUTLU'ya yönelik Ölümle 

Tehdit suçundan BERAATİNE, 
- Katılan sanık ERDAL KELEŞ'in, katılan sanık ATİLA HARBUTLU'ya yönelik 5237 

Sayılı TCK'nun 86/2, 86/3-e, 62/1, 52/2-4 ve 5271 Sayılı CMK'nun 231/5-8. Maddeleri uyarınca 
Kasten Yaralama suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 YIL 
SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, 

- Katılan sanık MEHMET KELEŞ'in, katılan sanık ATİLA HARBUTLU'ya yönelik 
Kasten Yaralama suçundan BERAATİNE, 

- Katılan sanık MEHMET KELEŞ'in, katılan sanık ATİLA HARBUTLU'ya yönelik 5237 
Sayılı TCK'nun 86/2, 86/3-e, 62/1, 52/2-4 ve 5271 Sayılı CMK'nun 231/5-8. Maddeleri uyarınca 
Kasten Yaralama suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 
YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, 

- Katılan sanık ATİLA HARBUTLU'nun, katılan sanıklar MEHMET KELEŞ ve ERDAL 
KELEŞ'e yönelik 5237 Sayılı TCK'nun 106/1-2. cümle, 43/1, 62/1, 50, 52/2-4. Maddeleri 
uyarınca Tehdit suçundan neticeten 3.740.00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA ve, 

- Suçta kullanılan ve Adli Emanetin 2008/37 sırasında kayıtlı tornavidanın 5237 sayılı 
TCK.nun 54. maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 

Dair karar katılan sanık ATİLA HARBUTLU'nun yokluğunda karar verilmiş olup sanık 
tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın 
Resmi Gazete'de ilanen Tebliğine, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün 
içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa 
geçirilmesi yoluyla Bartın Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, itiraz 
edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı 

İlan olunur. 8754 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SABİT TELSİZ (ST) VE GENİŞ ALAN KAPLAMA TELSİZ SİSTEMLERİNE AİT 

CİHAZLARIN ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN (EMR)  
ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/438546 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:  
TCDD 7.Bölge Müdürlüğü mıntıkası dâhilindeki iş yerlerinde kullanılan 15 adet sabit 

telsiz (ST) ile 33 adet geniş alan kaplama telsiz sistemlerine ait bölge aktarıcı cihazların 
elektromanyetik alan şiddetinin (EMR) ölçümü için (Toplam 48 adet) hizmet alım işidir. 
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2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 10/11/2016 günü saat 14:30’a 
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9441/1-1 
—— • —— 

ÇEŞİTLİ YEDEK PARÇA VE MALZEMELER SATILACAKTIR 
BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünden: 
 Ceyhan/ADANA 
BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü ambarlarında bulunan 384 kalem ihtiyaç 

fazlası-kullanılmamış (Ölü stok) çeşitli yedek parça ve malzemeler kapalı zarf usulü ile 
satılacaktır. Kısmi teklif verilebilir. 

1 - İş makinaları yedek parçaları 
2 - Genel elektrik malzemeleri 
3 - Farklı tip motor türlerine ait yedek parçalar 
4 - Isıtma-soğutma sistemlerine ait yedekler 
5 - Sıhhi tesisat yedekleri 
6 - Çeşitli yazıcı ve fotokopi makinaları için tonerler 
Malzemelere ait bilgiler http://www.botas.gov.tr/web sitesinde duyurular bölümünde 

“Ceyhan BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü ölü stoğa alınan malzemelerin listesi için 
tıklayınız” başlığı altından ulaşılabilir. Aynı zamanda malzemeler yerinden de görülebilecektir.  

A) Satış şartları ihale dosyasında mevcut olup, ihale dosyası BOTAŞ Petrol İşletmeleri 
Bölge Müdürlüğü / İkmal Müdürlüğü'nde görülebilir ve ihaleye girecek istekliler ücretsiz olarak 
ihale dosyasını aynı üniteden alabilirler. 

B) Satılacak malzemeler BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü CEYHAN/ADANA 
terminalinde olup, istekliler mesai gün ve saatlerinde görebilirler 

C) İhale 17.11.2016 tarihinde saat 14:00’de BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge 
Müdürlüğü’nde yapılacak olup istekliler tekliflerini aynı gün ve saate kadar Müdürlüğümüz 
Haberleşme Şefliğine teslim edeceklerdir. 

D) İşin geçici teminat, teklif bedelinin %3’dür. Geçici teminat olarak; 
a) Nakit Türk Lirası, 
b) Hükümetçe yetkili kılınan bankaların usulüne uygun olarak verecekleri en az 6 ay 

vadeli ve limit içi teminat mektubu, 
c) Devlet tarafından çıkarılmış Kıymetli Kağıtlar kabul edilir. 
Tahvil ve senet olarak verilecek teminatın doğrudan doğruya BOTAŞ’ın veznesine 

yatırılması ve alınacak makbuzun teklif zarflarına konması gereklidir. Teminat Nakit para olarak 
verilmesi istenirse, BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü’nün Vakıfbank CEYHAN 
Şubesi’ndeki TR81 0001 5001 5800 7281 726986 No’lu hesabına veya BOTAŞ veznesine 
yatırılacak, dekontu teklif zarfına konulacaktır. 9429/1-1 
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3 ADET ÜST DÜZEY GENEL AMAÇLI AMELİYAT MASASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

ihtiyacı “3 adet Üst düzey Genel Amaçlı Ameliyat Masası”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09.11.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9465/1-1 
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800 ADET NETWORK TARAYICI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı (I) ihtiyacı 800 adet network tarayıcı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03.11.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9466/1-1 
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VERİ MERKEZİ DONANIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Bilgi Sistemleri ve Haberleşme 

Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Veri Merkezi Donanımı, Kurumca bildirilen teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07.11.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve idari 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Malzeme, kuruluşça hazırlanan idari şartnamesine, teknik şartnamesine, 

malzeme listesine, ekran ve TV’ler için Samsung, Philips veya LG markalarından birine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte hazırlanan teknik şartnamenin, idari şartnamenin, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin              

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin idari şartnamesine, teknik 

şartnamesine, malzeme listesine, ekran ve TV’ler için Samsung, Philips veya LG markalarından 

birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili 

iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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120 ADET KAT YAZICISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

120 adet kat yazıcısı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Canon, Xerox ve Ricoh 

markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte hazırlanan teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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3 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı KOSGEB 

Ankara Sincan Müdürlüğü ihtiyacı "3 Kalem Laboratuvar Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi 

ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9486/1-1 
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200 ADET TEKLİ İNFÜZYON POMPASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "200 Adet Tekli İnfüzyon Pompası", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9487/1-1 
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1 ADET XRD (X-RAY DİFRAKSİYON) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 adet XRD (X-RAY DİFRAKSİYON) cihazı", Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9488/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Dilovası Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Köyü, 

G23a17d4a Pafta, 632 Ada, 11 Parselde bulunan 8035,26 m2 arsa. Belediyemiz İmar Planında 
Sanayi Depolama Alanı olarak gözükmekte olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 
Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile İhaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhale 09/11/2016 Çarşamba günü Saat:11:00’de Dilovası Belediyesi Hizmet Binası 
Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması ve istenen belgeleri 
ibraz etmesi gerekmektedir. 

Gerçek Kişiler İçin: 
A. Noter tasdikli imza sirküsü, 
B. İkametgâh belgesi, 
C. Nüfus cüzdanı örneği, 
D. Vekâletname ile katılacaklar için noter tasdikli vekâletname (aslı) 
E. Belediye Mali Hizmetler biriminden alınacak “borcu yoktur” yazısı, 
Tüzel Kişiler İçin: 
A) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 
B) Noter tasdikli imza sirküleri 
C) Belediye Mali Hizmetler biriminden alınacak “borcu yoktur” yazısı, 
D) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her 

birinin noter tasdikli imza sirküleri, 
E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi. 
4 - Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlayıp vermesi, 
5 - İhaleye katılım için geçici teminatın yatırılması ve şartnamede istenilen belgelerin 

eksiksiz verilmesi gerekmektedir. 
6 - İstekli adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü, 
7 - İhaleye katılacaklar tüm evrakları dosya halinde eksiksiz olarak ihale komisyonuna 

sunulmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Eksik evrak halinde istekli 
ihaleye katılamaz. 

8 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünden 300,00 TL. bedelle temin edilebilir. 

9 - Muhammen bedel ve teminatlar; Tahmini bedeli: 
 

Mevkii Pafta Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m2) 

İmar 

Durumu 

Rayiç 

Bedel 

(m2) 

Toplam 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

(% 3) 

Çerkeşli 

Köyü 
G23a17d4a 632 11 8035,26 

Sanayi 

Depolama 

700,00 

TL. 

5.624.682,00 

TL. 

168.740,46 

TL. 

 
a) Muhammen bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır. 
b) İhaleyi alan, toplam satış bedeli üzerinden % 18 K.D.V. ödeyecektir. 
10 - Teklifler ihale günü Saat: 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 

Komisyonu Başkanlığına verilmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
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11 - Teklif edilen bedeller, ihale komisyonunca yeterli görülmediği takdirde 8.9.1983 
tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesindeki değişikliği düzenleyen 25.01.2007 
tarihli ve 5577 sayılı Kanun’un birinci maddesi uygulanacaktır. 

12 - İhaleyi alan, ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden % 18 K.D.V.´yi Şartnamede 
belirlenen sürede ödeyecektir. 

13 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan 
tarafından ödenecektir. 

14 - 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar. 
15 - İhale ile ilgili ihtilafların çözümünde Gebze Mahkemeleri yetkilidir. 
16 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 
İlan olunur. 9154/1-1 

—— • —— 
AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜKLERİNİN İHTİYACI 

OLAN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlükleri’nin 

ihtiyacı olan 3’er yıllık Özel Güvenlik Hizmeti alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 
birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 
ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında 
temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 21 KASIM 2016 saat 15:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 

Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / 
göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 22 KASIM 2016 saat 14:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 
Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz 
Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 9428/1-1 

—— • —— 
ÇATI TADİLATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlık binası B Blok çatı tadilatı yaptırılması işi          

08 Kasım 2016 Salı günü saat: 14.30'da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 
temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
     Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 80 - 303 73 55-57 
 9475/1-1 
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TAMBUR GÖVDESİ İMALİ İHALE EDİLECEKTİR 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi 

Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - Teşekkülün; 
a) Adres : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 
c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği ve Türü: Miktarı: 
İhale Kayıt 

No: Dosya No: 
Şartname 
Bedeli: 

İhale 
Tarihi: 

1 - TAMBUR 
GÖVDESİ İMALİ 

20 ADET 
2016 - 
428552 

TER-AEL-
2016-0160 

120,00 - TL 16/11/2016 

 
b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 
c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir  
d) İhale usulü : Açık İhale Usulü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu. 
b) Tarihi ve Saati : Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14:00 
c) İhale Dokümanlarının  
    Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü 
4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 
olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 
bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 
yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 
dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80) Afşin/ 
KAHRAMANMARAŞ 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 
Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel 
Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir. 

 9329/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesine ait 
altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Hükümet Cad. Artuklu İşhanı Kat :6 No: 12 MARDİN  
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 104Ha. OSB alanına ait yol, içmesuyu, atıksu 

ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım 
işi 

b) Yapılacağı yer : MARDİN 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 13.589.200 TL 
f) Geçici Teminatı : 951.244 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b- Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b- Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. Artuklu 
İşhanı Kat: 6 No: 12 MARDİN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  9463/2-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesine ait 
altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Binası Gazi Osman 
Paşa Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 5-1 (1. Kat Oda No: 1 ve 2) 
Çerkezköy / TEKİRDAĞ  

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesine ait yol, atıksu ve 

yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi. 
b) Yapılacağı yer : Çerkezköy / TEKİRDAĞ 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 7.960.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    557.200 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
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1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. 
Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 
veya Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Çerkezköy Ticaret ve 
Sanayi Odası Binası Gazi Osman Paşa Mah. Fevzi Paşa Cad. No: 5-1 (1. Kat Oda No: 1 ve 2) 
Çerkezköy / TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Yönetim Kurulu Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 9474/2-1 
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3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 3 (üç) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 1) 2016/443194 
  2) 2016/443246 
  3) 2016/443290 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi 

Ofisi Başkanlığı Kurupelit - Atakum / SAMSUN 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7091 - 7090 
  Faks: 0 (362) 457 60 21 
c) Elektronik posta adresi : pyo@omu.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : - - - 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı:   1) İnfrasonic Liposuction Cihazı, 1 Adet (Komple) 
  2) Bataryalı Kesici Oyucu Sistem, 1 Adet (Komple) 
  3) RF Tüplü Fraksiyonel CO2 Lazer Sistemi, 1 Adet 

(Komple) 
b) Teslim yeri/yerleri : 1 - 2 ve 3 sıra numaralı cihazlar; Tıp Fakültesi, 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, 
c) Teslim tarihi : 1 - 2 ve 3 sıra numaralı cihazlar; Sözleşmenin 

imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü; 
3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 
a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 
Kurupelit - Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati : 1) Tarih: 08/11/2016 Saat: 14:00 
  2) Tarih: 08/11/2016 Saat: 14:30 
  3) Tarih: 08/11/2016 Saat: 15:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya / Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan 
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık 
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 
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4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 
TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 
dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici 
teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 9394/1-1 
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GAYRİMENKUL (ARSA) SATILACAKTIR 
Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
1 - Belediyemizce 2886 sayılı D.İ.K'nun 35/a maddesi Belediye Meclisinin 16.11.2015 

Tarih ve 648 sayılı kararı ile Yaveriye Mahallesi 656 (8.500 m2), 844 (352 m2). 845 (272 m2) ve 
854 (1.500 m2) Parseller (Toplam 10.624 m2) yüz ölçümlü, arsa satışı için 2886 sayılı D.İ.K'nun 
35/a maddesi göre Kapalı Teklif usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale 10.11.2016 Perşembe günü saat 14.00'da Belediye Meclis Salonunda 
yapılacaktır. 

3 - İhale Şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale servisinde görülebilir ve 500,00 TL 
bedel karşılığında temin edilir. 

4 - Satılacak arsanın muhammen bedeli ve Geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir. 
5 - İhaleye katılacak olanlarda istenilen evraklar: 
5.1. Gerçek Kişilerin; 
a - Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b - İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli ikametgah belgesi, 
c - Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet 

edene ait imza beyannamesi, 
d - İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu, 
e - Tebligat için adres beyanı, 
f - İhale muhammen bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka 

dekontu, 
5.2. Özel hukuk tüzel kişilerin; 
a - 2016 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri 

mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge, 
b - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi 
odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik 
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini, 

c - Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim 
Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 5.1. 
bendin a, b, c, d, e, f bentlerinde istenilen belgeleri, 

d - İhaleye katılacak olanların Teklif ettikleri bedelin %3 geçici teminat mektubu veya 
Osmaniye Belediyesi hesabına yatan banka dekontu ve 500,00 TL ihale dosya bedelini Osmaniye 
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri 
vermeleri, 

e - Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu 
Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alacağı belgenin aslı, 

f - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan son bir ay içerisinde 
alınacak belgenin aslı, 

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle 
birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini 09.11.2016 Tarih Çarşamba 
günü saat 17:00’a kadar İdareye (Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine) vermeleri 
gerekmektedir. 

 
Sıra 
no Mahalle Adı Ada Parsel Alanı(m2) Muhammen Bedel 

Geçici 
Teminatı TL 

1. Yaveriye - 
656, 844, 845 ve 

854 
10.624 12.906.400,00 TL 387.192,00 TL 

 9266/1-1 
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GAYRİMENKUL (ARSA+BİNA) SATILACAKTIR 
Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
1 - Belediyemizce 2886 sayılı D.İ.K' nun 35/a maddesi Belediye Meclisinin 16.11.2015 

Tarih ve 646 sayılı kararı ile Alibeyli Mahallesi 54 Ada 1 Parsel 1.516,31 m2 yüz ölçümlü, 
arsa+bina (Eski Turistik Otel Binası) satışı için 2886 sayılı D.İ.K'nun 35/a maddesine göre Kapalı 
Teklif usulü ile satılacaktır. 

2 - İhale 10.11.2016 Perşembe günü saat 14.00'da Belediye Meclis Salonunda 
yapılacaktır. 

3 - İhale Şartnamesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale servisinde görülebilir ve 500,00 TL 
bedel karşılığında temin edilir. 

4 - Satılacak arsanın muhammen bedeli ve Geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir. 
5 - İhaleye katılacak olanlarda istenilen evraklar:  
5.1. Gerçek Kişilerin; 
a- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b- İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli ikametgah belgesi, 
c- Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet 

edene ait imza beyannamesi, 
d- İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu, 
e- Tebligat için adres beyanı, 
f- İhale muhammen bedelinin %3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,   
5.2. Özel hukuk tüzel kişilerin; 
a-2016 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri 

mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge, 
b-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi 
odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 
belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik 
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili 
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini, 

c-Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim 
Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 5.1. 
bendin a, b, c, d, e, f bentlerinde istenilen belgeleri, 

d-İhaleye katılacak olanların Teklif ettikleri bedelin % 3 geçici teminat mektubu veya 
Osmaniye Belediyesi hesabına yatan banka dekontu ve 500,00 TL ihale dosya bedelini Osmaniye 
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri 
vermeleri, 

e-Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi 
Dairesinden son bir ay içerisinde alacağı belgenin aslı, 

f-Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına dair kurumdan son bir ay içerisinde 
alınacak belgenin aslı, 

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle 
birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini 09.11.2016 Tarih Çarşamba 
günü saat 17:00’a kadar İdareye (Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine) vermeleri 
gerekmektedir. 

 
Sıra no Mahalle Adı Ada Parsel Alanı(m2) Muhammen Bedel Geçici Teminatı TL 

1. Alibeyli 54 1 1.516,31 19.800.000,00 TL 595.000,00 TL 
 9267/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Esenyurt Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı (Esenyurt Vakfı). 
VAKFEDENLER: Atalay ALPARSLAN, Abdullah YILMAZ, Mehmet ADIGÜZEL, 

Orhan AYDIN, Saim BAHADIR. 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/07/2016 tarih ve E.2016/336, 
K.2016/327 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Genel eğitim, kültür ve sosyal yardım amacı yanında özel amacı; 
insanların eğitim, sosyal ve kültürel konularda kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda 
bulunmak, öğrencilere eğitim imkanı sağlamak, yoksullukla mücadele etmek, ihtiyaç sahiplerine 
her türlü yardımlarda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00.-TL. (YetmişbinTürklirası) 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin belirleyeceği benzer amaçlı bir vakfa 
devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9418/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Ataşehir Erzurum’lular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı 
VAKFEDENLER: Ömer İLGÜN, Abdurezak KANER, Dursun İZGİ, Hilmi 

KEMALOĞLU, Necati İLHAN, Şentürk GÜMÜŞ, Hilmi UYSAL 
VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2016 tarihinde kesinleşen, 
23.06.2016 tarih ve E: 2015/481, K: 2016/150 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Erzurum kültürünü yaşamak, yaşatmak ve korumak ve senette 
belirtilen diğer hükümleri yerine getirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00.-TL. (EllibeşbinTürklirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9419/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: İstanbul Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı. 
VAKFEDENLER: İhlas Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği. 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2016 tarihinde kesinleşen 
02/06/2016 tarih ve E.2016/157, K.2016/276 sayılı kararı. 
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VAKFIN AMACI: Kuruluş malvarlığı olan arsa üzerine cami, Kur’an-ı Kerim kursu ve 
öğrenci yurdu ile kütüphane, misafirhane ve personel lojmanları yaptırmak ve senette belirtilen 
diğer amaçları gerçekleştirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Yakuplu Mahallesi, Yol 
Mevkii 302 Ada, 5 Pafta ve 4 Parsel sayılı, 5004 m2 yüzölçümlü arsa 

YÖNETİM KURULU: Hasan YAVAŞ, Abdulkadir KAYA, Ali KARA. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları bir vakıf ya da derneğe devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9420/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Bayburt Grup Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (Bayburt Grup 

Vakfı) 
VAKFEDENLER: Abdurrahman ŞENTÜRK, Bayram ŞENTÜRK, Güngör ŞENTÜRK, 

Ahmet ŞENTÜRK 
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.10.2016 tarihinde kesinleşen 09.06.2016 
tarihli ve E:2016/194, K:2016/186 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Lise ve dengi okullardan mezun olup, öncelikle tıp ile teknik dallarda 
öğrenim yapan üniversite ve yüksekokullara kaydını yaptıran, ancak öğrenim yapma olanağından 
maddi yönden yoksun bulunan öğrencilerle hangi eğitim düzeyinde olursa olsun Vakıf Yönetim 
Kurulunun yardıma layık gördüğü öğrencilerin her türlü eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardımcı olmak ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL. (YüzbinTürkLirası)dır. 
YÖNETİM KURULU: Abdurrahman ŞENTÜRK, Bayram ŞENTÜRK, Ahmet 

ŞENTÜRK, Güngör ŞENTÜRK 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Kızılay Derneğine devredilir. 
Türk Medeni Kanunun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 9464/1-1 

—— • —— 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 
Haliç Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Kayalı'nın, Rektörlüğe 

vekalet ettiği dönemle ilgili Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme 
Kurulunca hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen 23.06.2016 tarihli 
soruşturma raporunda; 

Rektör Yardımcısı olarak Rektörlüğe vekalet ettiği 11.06.2015 tarihinde Kurulumuz 
Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerince Haliç Üniversitesi 
Kağıthane Yerleşkesi'nde gerçekleştirilmeye çalışılan inceleme ve denetim çalışmalarını 
engellediği belirtilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-ı maddesinde belirtilen 
"Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 
bulunmak" disiplin suçu kapsamında "Aylıktan Kesme Cezası" ile cezalandırılması, ancak aynı 
fiilden dolayı daha önce de "Aylıktan Kesme Cezası" ile cezalandırılması dolayısıyla Kanun'un 
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tekerrür hükmü göz önünde bulundurularak bir üst ceza olan "Kademe ilerlemesinin 
Durdurulması Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir. 

Prof Dr. Eyüp Sabri Kayalı'nın "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile 
cezalandırılması teklifi, Yüksek Disiplin Kurulunun ilk toplantısında görüşüleceğinden, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesinde belirtilen "Devlet memuru hakkında savunması 
alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun           
7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan 
memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır" hükmüne göre, iddialara ilişkin yazılı 
savunmasının Kurulumuza gönderilmesi gerekmekte olup. Prof Dr. Eyüp Sabri Kayalı'nın 
tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir. 

Bu nedenle, ilgilinin yazılı savunmasını ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurulumuza göndermesi hususu ilanen tebliğ olunur. 9443/1/1-1 

————— 
Haliç Üniversitesi eski Genel Sekreteri Erhan Köknar hakkında Kurulumuz Başkanlığının 

talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan disiplin soruşturması sonucunda 
düzenlenen 23.06.2016 tarihli soruşturma raporunda; 

11.06.2015 tarihinde Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme 
Kurulu üyelerince Haliç Üniversitesi Kağıthane Yerleşkesi'nde gerçekleştirilmeye çalışılan 
inceleme ve denetim çalışmalarını engellediği belirtilerek, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 125/C-ı maddesinde belirtilen "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven 
duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" disiplin suçu kapsamında "Aylıktan 
Kesme Cezası" ile cezalandırılması, ancak aynı fiilden dolayı daha önce de "Aylıktan Kesme 
Cezası" ile cezalandırılması dolayısıyla Kanun'un tekerrür hükmü göz önünde bulundurularak bir 
üst ceza olan "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir. 

Erhan Köknar'ın" Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılması teklifi. 
Yüksek Disiplin Kurulunun ilk toplantısında görüşüleceğinden, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 130. maddesinde belirtilen "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin 
cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak 
üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma 
hakkından vazgeçmiş sayılır" hükmüne göre, iddialara ilişkin yazılı savunmasının Kurulumuza 
gönderilmesi gerekmekte olup, Erhan Köknar'ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir. 

Bu nedenle, ilgilinin yazılı savunmasını ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kurulumuza göndermesi hususu ilanen tebliğ olunur. 9443/2/1-1 

————— 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12.10.2016 tarihli toplantısında, Trabzon ili nüfusuna 

kayıtlı 01.06.1963 doğumlu Hasan oğlu Cemil KARAYÜCEL'in Azerbaycan'daki "Azerbaycan 
Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 
12.06.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3565 seri numaralı ‘‘Elektrik Mühendisliği’’ 
alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, 
söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili 
işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 9442/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 9491/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/162368 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ Genel Müdürlüğü 4.Bölge 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Konya 

Adresi 
Pirebi Mah.Feritpaşa Cad. No:3 
Anıt Alanı 

Tel-Faks 0332 3220191 – 0332 3209953 

Posta Kodu 42040 E-Mail dsi4@dsi.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Vikavt İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Ferhun Büyükkeçeci 

Adresi 
Adliye Köyü Meşelik Mevkii Bilano 
Arifiye SAKARYA 

Mehmet Ali Akman Mah. 
Mithatpaşa Cad. 1093/4 Konak/ 
İZMİR 

T.C. Kimlik No.  15169594796 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

9250422758  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Sakarya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

20749  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9484/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/144708 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü (Makine 
İmalat ve Donatım Şube 
Müdürlüğü) 

İl/İlçe Ankara/Yenimahalle 

Adresi 
DSİ Etlik Tesisleri Etlik Cad. 
No:47 Etlik 

Tel-Faks 0 312 3412257-0312 3412258 

Posta Kodu 06110 E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Özak Petrol Nakliyat Gıda İnşaat 
Turizm Dinlenme Tesisleri Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Mahir ER 

Adresi 
Oğuzlar Mah. 1377 Sok. No: 15-D 
Balgat Çankaya/ANKARA 

 

T.C. Kimlik No. - 12769036442 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6620133924  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

131173  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9485/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Taceser İnş. Mim. Müh. Lab. İzol. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmit Şb.’nin Vezirçiftliği Mah. 

Muallim Sok. No: A-20 Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 
Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 24.03.2014 tarih ve 476/4 sayılı 
kararı ile verilen 464 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren 
sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun(MYDK) 23.09.2016 tarih ve 521/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 
alınan 19.10.2016 tarih ve 24438 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9421/1/1-1 
————— 

Kuram Yapı Lab. Hiz. Ltd. Şti. Üsküdar Şb.’nin Bulgurlu Mah. 191 Pafta 70 Ada 146, 
147, 148 Parsel Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 
Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 07.10.2013 tarih ve 465/4 sayılı 
kararı ile verilen 450 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren 
sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun(MYDK) 23.09.2016 tarih ve 521/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 
alınan 19.10.2016 tarih ve 24438 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9421/2/1-1 
————— 

ADHK İnş. Laboratuvar Ltd. Şti.’nin Kavaklı Mah. Eskipınar Cad. No: 8 
Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız 
Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 24.05.2016 tarih ve 515/5 sayılı kararı ile verilen 
546 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 
doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 23.09.2016 
tarih ve 521/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 19.10.2016 tarih ve 24438 sayılı 
Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9421/3/1-1 
————— 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 
gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 
zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 
çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” 
hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2479 dosya no’lu PELİN Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Muş ilinde faaliyet gösteren 1989 dosya no’lu TEKNİK METOD Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Kırklareli ilinde faaliyet gösteren 1376 dosya no’lu REM Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Ankara ilinde faaliyet gösteren 291 dosya no’lu DENKUR Yapı Denetleme Kuruluşu Ltd. 

Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 19.10.2016 tarih ve 24449 sayılı 
Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 9422/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 19.10.2016 tarih ve 24450 sayılı Makam 
Olur’larına istinaden, 

Bursa ilinde faaliyet gösteren 814 dosya no’lu NİL-DEN Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1429 dosya no’lu MBK Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1741 dosya no’lu BİLEŞİM Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Sakaya ilinde faaliyet gösteren 118 dosya no’lu ZEKİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Çorum ilinde faaliyet gösteren 1512 dosya no’lu KAYRA Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Erzurum ilinde faaliyet gösteren 2524 dosya no’lu SANCAK Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1850 dosya no’lu MEKANSAL Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Ankara ilinde faaliyet gösteren 1961 dosya no’lu KARADAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 

2042 dosya no’lu ANKARA KENTSEL Yapı Denetim Ltd. Şti., 
Hatay ilinde faaliyet gösteren 619 dosya no’lu DEFNE Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ve 60 

dosya no’lu YETKİN Yapı Denetim Ltd. Şti., 
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 670 dosya no’lu GENYAP Yapı Denetim Ltd. Şti., 1069 

dosya no’lu CNR Yapı Denetim Ltd. Şti. 1448 dosya no’lu COŞKUN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 
443 dosya no’lu DENGE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye 
işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9422/2/1-1 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
 TOKAT 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer 

birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 
tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 2014 KPSS P94 puan 
sırasına konulmak kaydıyla Hemşire unvanında sözleşmeli personel alınacaktır. 

İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr 
adresinden temin edilecektir.  

Unvanı Adedi Öğrenim Durumu ve Koşullar 

Hemşire 3 

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık 
Memurluğu bölümlerinden mezun olmak, üçüncü basamak 
sağlık kurumlarının üçüncü seviye yoğun bakım servislerinin 
birinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesi olmak. 

Toplam 3  
 9479/1-1 

—— • —— 
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
27.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadro ilanımızda;  
• Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ABD Profesör kadrosu sehven 

yayınlanmıştır. 
İlgililere duyurulur. 9489/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünden: 
ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Çalışma Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel İdari Hizmetleri sınıfından 50 (elli) 
adet 8. dereceli Çalışma Uzman Yardımcısı kadrosuna aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve 
sayılarda sözlü sınav ile Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 
Grup 
No 

Mezun Olunan Bölüm 
(En az dört yıllık lisans eğitimi verilen) 

Aday 
Sayısı 

KPSS Puan 
Türü 

1 Hukuk  10 KPSS P103 
2 Fen/Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik 10 KPSS P102 

3 Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler 
fakülteleri 30 KPSS P114 

 
Sınav Tarihi ve Yeri: 
Sözlü sınav 26/12/2016-13/01/2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Emek Mah. 17 Cadde No: 13 P.K: 06520 Çankaya/ 
ANKARA adresinde yapılacaktır.  

Giriş Sınavına Başvuru Şartları: 
Giriş sınavına katılabilmek için, 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak, 
b) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 04-05 Temmuz 2015 

veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), mezun 
olunan bölüme göre yukarıda belirtilen puan türlerinde 70 ve üzeri puan almış olmak,  

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını 
doldurmamış olmak, 

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, fen/fen 
edebiyat istatistik bölümü, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden mezun olmak, 

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, (erkek adaylar için muvazzaf askerlik 
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf 
veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak.) 

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek hastalığı olmamak, 
f) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvuruların 

yukarıdaki tabloda belirtilen aday sayısından fazla olması halinde, mezun olunan bölüme göre 
puan türü en yüksek olan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen kadronun dört katı sayıda 
aday sözlü giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday 
sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.  

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler: 
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Ek’te bulunan Başvuru Formunu (Bakanlığımız 

www.csgb.gov.tr web sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edilebilir eksiksiz 
ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenir. 

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı, (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi) 
b) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında 

tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin 
aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği, 

c) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi veya 
ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen bilgisayar çıktısı, 

ç) Özgeçmiş, (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde ve kompozisyon biçiminde adayların kendi 
el yazısı ile yazılmış olmalıdır.) 

d) 3 (üç) adet vesikalık renkli fotoğraf. 
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Başvuru Yeri ve Şekli: 
Başvurular 21/11/2016 günü başlayacak, 02/12/2016 günü mesai bitiminde sona erecektir. 

Sınava girecek adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emek Mah. 17. Cadde No:13 
P.K:06520 Çankaya/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna şahsen veya posta ile 
başvuracaklardır. Posta ile yapılan başvurularda yukarıda belirtilen belgelerin Çalışma Genel 
Müdürlüğüne en geç son başvuru tarihi olan 02/12/2016 mesai bitimine kadar ulaşması şarttır. 

Bu süreden sonra gelen belgeler kabul edilmez. Postada meydana gelen gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

Sınav: 
Başvuruları kabul edilen adayların listesi 19/12/2016 tarihinden itibaren Bakanlığımızın 

www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ilan edilecektir. Sınava girecek olan adaylar 
fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı veya pasaport, ehliyet göstermeden sınava 
katılamazlar.) 

Giriş Sınav Şekli ve Konuları: 
Giriş Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav; 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, 
Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Uluslararası Çalışma 
Mevzuatı, Avrupa Birliği Mevzuatı, Ekonomi, Maliye, Hukuk konularını kapsar.  

Sözlü Sınav ve değerlendirilmesi: 
Adayların a) Sınav ilanında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  
d) Genel Yetenek ve Genel Kültürü,  
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  
göz önünde bulundurularak Giriş Sınavı Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) 

ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü 
sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınav Komisyonunun Başkan ve Üyelerinin 100 (yüz) tam 
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.  

Giriş Sınav Sonuçları: 
Sınav sonuçları Giriş Sınav Komisyonunca notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle 

başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Adayların puanlarının 
eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

(Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve 
atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama 
yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek 
sayıda aday yedek olarak tespit edilir ve başarılı olanların adı soyadı ve puanları liste halinde 
Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ilan edilir.  

Sınavı Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler: 
a) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan, 
b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan, 
c) Tam teşekküllü hastaneden alınacak, sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali 

olmadığına dair sağlık kurulu raporu, 
d) Mal bildiriminin yazılı beyanı  
Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması: 
Giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan talep 

formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak 
atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde 
bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde 
Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir. 

İlan olunur. 9472/1-1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ  

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda 

belirtilen Bölümün Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında 
yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana 
konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan Şartlar: 
1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 
2 - Yüksek Lisans ve doktora derecelerinden birinin Uluslararası Ticaret ve Finans 

alanında olması, 
3 - Yüksek lisans ve (tercihen) doktora derecelerinden birini yurt dışından almış olmak. 
4 - Yurt dışı akademik tecrübesinin olması 
Doçent adaylarının, KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 

tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has 
Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan 
başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler: 
1 - Dilekçe, 
2 - Özgeçmiş,  
3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/ 

mevzuat/ayay.docx) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 
tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki 
diğer faaliyetlerin listesi  

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

5 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son 

tarihli olanı dikkate alınacaktır.)  

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

İktisadi 
İdari ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
Ticaret ve 

Finans 
Doçent 1 

- Uzmanlık alanlarının Finansal Kurumlar; 
Çok Uluslu Bankacılık ve Kurumsal 
Yönetişim olması ve özellikle bu konularda 
uygulamalı çalışmalar ve yayınlar yapmış 
olmak. Yukarıda sayılan alanlarda dersler 
vermiş olmak ve verebilmek.  
- Konusunda saygın dergilerde yayınlarının 
bulunuyor olması  

Başvuru adresi: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 
  34083-Cibali /İSTANBUL 9476/1/1-1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ  

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda 

belirtilen Bölümün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında 
yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana 
konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan Şartlar: 
1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Profesör 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 
2 - Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik unvanına sahip olmak, 
3 - Yüksek lisans ve doktora derecelerinden birini yurt dışından almış olmak. 
Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri 

olarak gösterirler. 
Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (6 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, 
Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi 
içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler: 
1 - Dilekçe, 
2 - Özgeçmiş,  
3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/ 

mevzuat/ayay.docx) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 
tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki 
diğer faaliyetlerin listesi  

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

5 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son 

tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 
 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

İktisadi 
İdari ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler Profesör 1 

- Uzmanlık alanının Uluslararası Güvenlik 
Çalışmaları olması ve özellikle Avrupa Birliği 
ve Avrupa güvenliği üzerine yoğunlaşması. Bu 
konuda dersler vermiş olmak ve verebilmek.  
- Konusunda saygın dergilerde yayınlarının 
bulunuyor olması 

 
Başvuru adresi: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 
  34083-Cibali /İSTANBUL 9476/2/1-1 



28 Ekim 2016 – Sayı : 29871 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

Kadir Has Üniversitesinden: 
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ  

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda 

belirtilen Bölümün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında 
yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana 
konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan Şartlar: 
1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Profesör 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 
2 - Uygulamalı Psikoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak, 
3 - Yüksek lisans ve (tercihen) doktora derecelerinden birini yurt dışından almış olmak. 
Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri 

olarak gösterirler. 
Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (6 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, 
Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi 
içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler: 
1 - Dilekçe, 
2 - Özgeçmiş,  
3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/ 

mevzuat/ayay.docx) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 
tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki 
diğer faaliyetlerin listesi  

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

5 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  
(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)  

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

İktisadi 
İdari ve 
Sosyal 

Bilimler 
Fakültesi 

Psikoloji Profesör 1 

- Uzmanlık alanının Klinik/ Sağlık Psikolojisi 
olması ve özellikle bu konularda uygulamalı 
çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. 
Klinik/Sağlık Psikolojisi alanında dersler 
vermiş olmak ve verebilmek.  
- Konusunda saygın dergilerde yayınlarının 
bulunuyor olması  

Başvuru adresi: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 
  34083-Cibali /İSTANBUL 9476/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  64.01/140 
Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2016 - 162 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.09.2016 - 3494 KÜTAHYA 
Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü Mevkiinde Adem SAK tarafından yapılması 

planlanan maden sahası hakkında kurum görüşümüzün iletilmesinin istendiği Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün 08.12.2015 
tarih ve E.18753 sayılı yazı ve ekleri ile Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
22.10.2015 tarih ve 499645.4168.01/2685 sayılı yazısıyla da tescile önerilen, tarafımızca 
12.01.2016 tarihinde yerinde incelenen Kızılcaören Nekropolü ve Yerleşiminin I. (Birinci) Derece 
Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan 
kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.01/140-749 sayılı yazısı ve eki, istenen 
kurum görüşlerinin iletildiği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 
20.04.2016 tarih ve 510917705- 611.99-266781 sayılı yazısı, Uşak Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünün 18.04.2016 tarih ve 52720483-250-E.1937 sayılı yazısı, Yatırım İşletmeler Genel 
Müdürlüğünün 14.04.2016 tarih ve 63911721-307.02.99[05]-7158 sayılı yazısı, Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 11.04.2016 tarih ve 18031414-401-78768 sayılı yazısı, İller 
Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 12.04.2016 tarih ve 
44812147-202-E.8759 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 
08.04.2016 tarih ve 86141515-611/E.83167 sayılı yazısı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 28.04.2016 tarih ve 20913469-101.29.02-E.415460 sayılı 
yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 06.05.2016 tarih 
ve 26163249-750-Otomatik/5595 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 18.01.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.01/140-152 sayılı yazısı ve eki, Uşak 
Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 29.01.2016 tarih ve 57675953-170.03.01/E.226625 sayılı yazısı 
ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 26.02.2016 tarih ve 57675953-
170.03.01/E.565919 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 27.09.2016 tarih ve 4371 sayı ile kayıtlı 
rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılcaören Köyü, Kızılcaören Nekropolü ve Yerleşimi I. (Birinci) 
derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğünün 20.10.2015 
tarihli raporu ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 22.06.2016 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 
ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Kızılcaören Nekropolü ve 
Yerleşiminin I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; tescil fişinin ve şerh 
konulacak parseller listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 
kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 169 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 3089 Niksar/TOKAT 
Dosya No : 60.07.308 
Tokat İli, Zile İlçesi, Söğütözü Köyü, Keçeli Mevkiinde, sit dışında bulunan, tapunun 

H35c05c pafta, 402 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmaz üzerindeki tepelik alanın 
düzletilmesi ve alandaki toprağın taşınmasına izin verilmesi istemine yönelik yapılan incelemede 
tespit edilen Söğütözü Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi istemini 
içeren Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 31.07.2015 tarihli ve 2030 sayılı yazısı, 
ekleri ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 27.09.2016 tarihli ve 696 sayılı dosya 
inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 
incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Zile İlçesi, Söğütözü Köyü, Keçeli Mevkiinde bulunan, tapunun 402 nolu 
parselinde kayıtlı taşınmaz üzerindeki Söğütözü Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde 
tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli 
haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına;  

Söğütözü Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine,  

- toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine şeklinde belirlenmesine; 

Tokat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 31.07.2015 tarihli ve 2030 sayılı yazısı 
eki Cemalettin AKÇAY’ın dilekçesinde belirtilen tepelik alanın düzletilmesi, alandaki toprağın 
taşınması talebinin, höyüğün mevcut durumuna zarar verecek olması ve I. derece arkeolojik sit 
alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına aykırı olması nedeniyle uygun 
olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  45.01/400 
Toplantı Tarihi ve No : 08.09.2016 - 292 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.09.2016 - 6963 İZMİR 
Manisa ili Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesinde bulunan alanın 2863 sayılı yasa 

kapsamında Arkeolojik sit niteliği taşıması nedeniyle taşınmazın tesciline ilişkin Kurul 
Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılarak 
hazırlanacak bilgi ve belgelerin iletilmesine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 06.08.2016 tarihli ve 5537 sayılı kararı; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.01.2016 tarihli ve 239 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü 
haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 07.09.2016 tarihli ve 841 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda;  

Manisa ili Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın 
kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Kayalıoğlu Nekropol 
Alanı ” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil 
edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İSTANBUL II NUMARALI YENİLEME ALANLARI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.06.2016 - 193 

Karar Tarihi ve No : 20.06.2016 - 1592 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıt Mahallesi, Kapalıçarşı, 2812 ada, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 

188, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 

210, 211, 212, 216 parsellerde yer alan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi 

Sit Alanı içerisinde kalan, 25.12.2007 tarih ve 26737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Bakanlar Kurulunun 2007/12893 sayılı kararı ile belirlenen Kapalıçarşı Yenileme Alanı sınırları 

içerisinde, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

19.09.2012 tarih ve 277 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma 

Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulunun 26.11.1960 tarih ve 1425 sayılı kararında eski eser olduğu belirtilmiş olan, 

İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.04.2002 tarih ve 13830 

sayılı kararıyla tescillenen ve Kurulumuzun 06.05.2014 tarih ve 639 sayılı kararları ile koruma 

grubu I olarak belirlenen Kapalıçarşı sınırları içerisinde bulunan, Kurulumuzun 23.12.2014 tarih 

ve 938 sayılı kararı ile yenileme avan projesi uygun bulunan, vakıf, şahıs ve maliye hazinesi 

mülkiyetindeki Cebeci Han’a ilişkin rölövenin değerlendirilmesi talebini içeren Fatih Belediye 

Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünün 07.02.2012 tarih ve M.34.06.FAT.0.1010-309 sayılı ve 

19.07.2012 tarih ve M.34.06.FAT.0.1010-2631 sayılı yazılarının değerlendirilmesi neticesinde 

Kurulumuzca alınan 15.03.2016 tarih ve 1468 sayılı karar gereği yerinde incelendi, 10.03.2016 

tarih ve 490 kayıt numaralı uzman raporu okundu, ekleri ile 34.20.2708 nolu işlem dosyası içeriği 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıt Mahallesi, Kapalıçarşı, 2812 ada, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 

188, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 

210, 211, 212, 216 parsellerde yer alan Cebeci Han’a ilişkin rölövenin uygun olduğuna; 95, 165, 

176, 177 ve 178 parsellerin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmelerine ve koruma 

gruplarının I olarak belirlenmesine; Kapalıçarşı sınırının karar eki paftada belirtildiği şekilde 

düzeltilmesine karar verildi. 9352/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 147 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 2278 KAYSERİ 

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2016 – Sayı : 29871 

 

 
 9351/1-1 



28 Ekim 2016 – Sayı : 29871 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016 - 146 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29.09.2016 - 2257 KAYSERİ 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  37.19/9 A.E.K 
Toplantı Tarihi ve No : 05/10/2016 - 189 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 05/10/2016 - 3699 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) ve Gerede-Merzifon Otoyol Projesi kapsamında 
Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Zincirlikuyu Köyü sınırları içerisinde bulunan tescilli Zincirlikuyu 
tümülüslerinin sit sınırlarının koordinatlandırımasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 10.08.2016 gün ve 14493 sayılı yazısı, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 04.10.2016 gün ve 4811 sayılı 
rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Zincirlikuyu Köyü sınırları içerisinde TaşınmazKültür 
Varlıkları Yüksek Kurulunun 14.02.1986 gün ve 1866 sayılı kararı ile tescil edilen, Zincirlikuyu 
tümülüslerinin I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının ekli harita üzerinde kordinatları ile birlikte 
gösterildiği şekilde uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  37.19/20 A.E.K 
Toplantı Tarihi ve No : 05/10/2016 - 189 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 05/10/2016 - 3698 ANKARA 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16/12/2011 gün ve 

B.16.0.KVM.0.65.03.00/703.01/256279, 07/03/2014 gün ve 11951154/703.01/47381 sayılı 
yazıları ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda envanterlenmesi amacıyla başlatılan 
Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES) ve Gerede-Merzifon Otoyol Projesi 
kapsamında Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Karıyaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli 
Gavurkayası Tepesinin sit sınırlarının koordinatlarına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün 10.08.2016 gün ve 144893 sayılı yazısı, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 04.10.2016 gün ve 4812 sayılı 
rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Kastamonu İli, Tosya İlçesi, Karışıyaka Mahallesi sınırları içerisinde Ankara Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.06.1998 gün ve 5898 sayılı kararı ile tescil 
edilen,11.06.1999 gün 6297 sayılı kararı ile de sit sınırları belirlenen Gavurkayası Tepesi 
arkeolojik alanının I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının ekli harita üzerinde kordinatları ile birlikte 
gösterildiği şekilde uygun olduğuna karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6750 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
6753 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/9369 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve

Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
2016/9351 Büyükelçi Ataması Hakkında Karar
2016/9367 Büyükelçi Ataması Hakkında Karar
–– Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARLARI
— Sınır Tespitine Dair Kararlar

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR
— Rize İli Merkez İlçeye Bağlı Çaykent Beldesinin İsminin “Salarha” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI
— Sakarya İli Geyve İlçesi Boğazköy Mahallesinin Aynı İlin Arifiye İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/49)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/41)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/45)
–– Toptancı Halinde Veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ
–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 375)
–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294)
–– Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 Tarihli ve 6561 Sayılı Kararı

NOT: 27/10/2016 tarihli ve 29870 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


